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1  O projeto educativo de Francisco. Organização de Óscar Armando Pérez Sayago. Curitiba: PUCPRESS, 2019. (Coleção Evangelização; v. 1 – 
Observatório de Evangelização do Instituto Ciência e Fé PUCPR).

Todos sabemos que um relatório não se trata 

apenas de uma exposição de números, técnicas 

e metodologias. Um relatório é a expressão 

de vidas e contextos, é o resultado da sinergia 

entre pessoas e um ideal institucional. Quando, 

portanto, falamos de um “Relatório do Mapa 

Social”, vislumbramos a demonstração de que, 

quando ideias e ações se unem a um bem maior, os 

ganhos sociais tomam proporção de verdadeira 

transformação para a vida e o bem de pessoas 

e comunidades em situação de vulnerabilidade.

Acreditamos que a potência que advém da 

missão da PUCPR – impulsionada por princípios 

que têm sua gênese na força dos sonhos de São 

Marcelino Champagnat, fundador do Instituto 

Marista – permeia todo este empreendimento, 

atinge a pessoa em sua concretude e, com ela, 

pensa, pesquisa e promove um novo jeito de ser 

e viver onde sua dignidade é o centro de todo 

esse processo. 

E daqui que “missão” não é apenas uma ideia 

abstrata, mas uma resposta movida pela escuta 

atenta das realidades e uma disposição em se 

solidarizar com suas demandas, principalmente 

aquelas que se encontram nas fronteiras e que 

representam os maiores desafios para a digni-

dade humana. 

Nesse sentido, parabenizamos o Núcleo de 

Direitos Humanos da PUCPR, setor responsável 

pela coordenação das ações deste relatório 

social na comunidade Caximba e pela elabo-

ração deste documento. Dessa forma, o Núcleo 

potencializa dois eixos fundamentais da Univer-

sidade: pesquisa e extensão, alinhando-os à 

missão Marista. Assim, manifesto aqui o nosso 

apoio a estas iniciativas e outras que atinjam a 

vida de pessoas e comunidades que são priori-

tariamente destinatários da missão educativa da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

Criar e articular redes de cooperação voltadas 

para a solidariedade e, nos dizeres do Papa Fran-

cisco, “convergir as iniciativas educativas e de 

investigação com os objetivos do humanismo 

solidário” (FRANCISCO, 2019, p. 152)1 é uma 

das atuações da vida universitária. E, como 

PUCPR, ecoa em nossos corações o apelo do 

mesmo Francisco, em sua visita ao Brasil, em 

2013: “Não se cansem de trabalhar por um 

mundo mais justo e mais solidário! Ninguém 

pode permanecer insensível às desigualdades 

que ainda existem no mundo!”. Por essa razão, 

desejamos que as ações que nasçam desse 

relatório perdurem e produzam muitos bons 

frutos para a sociedade.

Irmão Rogério Renato Mateucci  

Pró-Reitor de Missão, Identidade e Extensão da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná
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A participação popular na defesa de seus interesses, 

assim como na escolha de seus representantes polí-

ticos, é um princípio que se depreende do preâm-

bulo e do artigo 1º parágrafo único da Constituição 

Federal de 1988, onde está expresso que todo 

poder emana do povo e que o Estado brasileiro 

existe para assegurar o exercício dos direitos sociais 

e individuais, assim como os valores do bem-estar, 

desenvolvimento, igualdade e justiça.

Com esse objetivo se busca intensificar a apro-

ximação e o diálogo do Ministério Público com a 

população, por meio de atuação interdisciplinar e 

interinstitucional, na defesa dos interesses difusos 

ou coletivos de todos e, em especial, das comuni-

dades hipossuficientes. Dando concretude a essa 

proposta de ação integrada e articulada, foi elabo-

rado o projeto Agenda Caximba, que contempla 

atuação no bairro mais distante da Capital do 

Estado e uma das maiores áreas de ocupação 

irregular do Paraná, cuja população está sujeita a 

diversas vulnerabilidades sociais e ambientais.

No escopo do projeto, o aprofundamento do 

diagnóstico da realidade concreta naquele terri-

tório se deu mediante participação popular, com 

a elaboração do Mapa Social do Caximba, projeto 

de extensão universitária, em que a metodologia 

participativa foi coordenada pela professora do 

curso de Serviço Social, Andréa Braga, e vincu-

lado ao Núcleo de Direitos Humanos da PUCPR, 

no ano de 2019, em parceria com o Ministério 

Público do Estado do Paraná, cujo resultado se 

apresenta na oportunidade.

O Mapa Social do Caximba se insere como ferra-

menta importante de fomento à mobilização 

comunitária e instrumento técnico valioso para 

a qualificação do diagnóstico das necessidades 

e possibilidades de atuação naquele território 

vulnerável, mediante metodologia participativa e 

a partir de fontes primárias e secundárias, entre-

vistas e estudos exploratórios. A metodologia utili-

zada fortalece a voz da população para exigir polí-

ticas públicas que contemplem as necessidades 

vivenciadas pelas pessoas que vivem e traba-

lham naquele território, evitando o uso político e 

desperdício de recursos públicos em propostas 

descoladas da realidade, e, dessa forma, também 

incute estratégia de promoção da cidadania.

Somente através da atuação articulada de institui-

ções com compromisso de participação popular 

nos processos decisórios relacionados às políticas 

públicas, e também de defesa da ordem democrá-

tica, como o Ministério Público e a Universidade, 

com atuação estratégica e produção acadêmica 

voltada à promoção dos Direitos Humanos, é 

possível a superação das contradições e desigual-

dades sociais da realidade brasileira, o resgate da 

cidadania e a urgente construção de uma socie-

dade mais justa, fraterna e solidária.

Mônica Louise de Azevedo 

Procuradora de Justiça do Ministério Público do 

Estado do Paraná 

Coordenadora do Projeto “Agenda Caximba”
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APRESENTAÇÃO

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná tem 

contribuído na pesquisa social e na formulação de 

políticas públicas, na construção de legislações sociais 

e na formação continuada de agentes públicos e da 

sociedade civil. Estão vigentes e em aprimoramento 

cooperações institucionais com a finalidade de aper-

feiçoar os serviços prestados à população, especial-

mente com direitos violados; promover o desenvol-

vimento social e territorial; qualificar a gestão pública; 

disseminar inovações sociais produzidas de modo 

participativo.

A Área de Direitos Humanos desenvolve tecnolo-

gias sociais inovadoras, como o Mapa Social, que é 

considerado por organismos como a ONU Cidades 

como inovação social para acelerar os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, além de fazer parte do 

Programa Erasmus da Comunidade Europeia, reali-

zado em forma de cooperação e consórcio interna-

cional para a mitigação da Crise Climática, os Climate 

Labs, cuja finalidade principal é a implantação de 

Laboratórios de Inovação Social.

A pesquisa-ação, aplicada nos projetos desenvolvidos 

pelo Núcleo de Direitos Humanos da PUCPR, é uma 

metodologia baseada na reflexão-ação de pesquisa-

dores e colaboradores envolvidos no processo inves-

tigativo. Nesse sentido, possui um caráter participa-

tivo voltado à transformação de processos sociais, 

políticos, culturais e institucionais. A dimensão inter-

ventiva requer o desenvolvimento de estratégias 

integradas que impactem positivamente na aplicação 

de metodologias participativas e de processos inova-

dores que potencializem a governança na perspectiva 

da gestão pública, do controle democrático, com 

alterações positivas de contextos desiguais, com alta 

vulnerabilidade, desproteção social e incidência de 

violações de direitos. 

O Mapa Social, desenvolvido inicialmente nos territó-

rios Borda do Campo e Roseira de São Sebastião em 

São José dos Pinhais (PR), é uma pesquisa e inovação 

social que permite identificar o nível de desenvol-

vimento dos territórios e das cidades, com diag-

nóstico dos principais indicadores sociais e econô-

micos, cobertura de serviços públicos em relação às 

demandas sociais e territoriais; projetos em desenvol-

vimento; oportunidades de investimentos; demandas 

por aprimoramento ampliação de políticas públicas. 

Após o diagnóstico participativo, com aplicação da 

pesquisa-ação, objetiva-se a formação de uma ecos-

sistema social. Como tecnologia social inovadora, 

o Mapa Social, adaptado aos contextos e parcerias, 

adota um percurso metodológico que fortalece 

sinergias entre atores como governos, organiza-

ções da sociedade civil, a comunidade e as empresas 

parceiras, visando ampliar os impactos positivos nos 

territórios, nas cidades, de modo a corresponder aos 

compromissos e pactos globais em direitos humanos 

pelo desenvolvimento sustentável.

Este relatório expressa o compromisso coletivo de 

contribuir para a transformação do território Caximba, 

a partir de uma agenda estratégica, com engajamento 

de universidades, do Ministério Público do Paraná, de 

pesquisadores, de estudantes, e, especialmente, da 

própria comunidade que fortalecida vocaliza e dá visi-

bilidade às demandas por direitos e políticas públicas, 

com fortalecimento do seu protagonismo popular, 

por um de direitos e território humano!

Jucimeri Isolda Silveira  

Coordenadora da Área Estratégica  

de Direitos Humanos da PUCPR 

Professora do Programa de  

Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas 

Públicas e do Curso de Serviço Social 

Coordenadora da Pesquisa  

Mapa Social da PUCPR
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1. APRESENTAÇÃO

O Mapa Social do território Caximba, localizado no 

município de Curitiba, resulta de iniciativa integrada 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - 

PUCPR, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, 

Ministério Público do Paraná - MPPR (Coorde-

nadoria da Política Estadual de Atendimento ao 

Público - CPEAP; Núcleo de Atendimento ao 

Cidadão e às Comunidades - NACC; Centro 

de Apoio Técnico à Execução - CAEx/NATE;  

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos 

de Planejamento Institucional - SUBPLAN).

No âmbito do Ministério Público do Paraná, o Mapa 

Social é integrante do Projeto Agenda Caximba 

2020, mais especificamente da Agenda Mobilização 

Comunitária, conforme previsão de termo de aber-

tura de projeto no MPPR. A Agenda Caximba 2020 

objetiva a contribuição do Ministério Público do 

Estado do Paraná por intermédio de seus diversos 

órgãos e coordenadamente, na transformação da 

realidade socioeconômica do território da Caximba, 

no fomento à mobilização comunitária na garantia 

efetiva de direitos da população nesta localidade. 

Além de ser fundamentado na atuação intersetorial 

(articulação entre diversas Promotorias de Justiça e 

setores do MPPR), o projeto Agenda Caximba tem 

como uma de suas premissas a busca por ações inte-

rinstitucionais, em especial com universidades, por 

meio de seus coletivos e projetos de extensão. Nas 

ações interinstitucionais estabeleceu-se parceria 

com projetos de extensão e pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná pelo Núcleo de 

Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná 

- UFPR (LAHURB e NCEP).

Tendo em vista a complexidade das problemáticas 

que envolvem territórios vulneráveis, em espe-

cial os que se configuram como áreas de conflito 

fundiário e baixo acesso a direitos, bem como insu-

ficiente presença do Estado, é necessário empre-

ender esforços articulados para garantia dos direitos 

fundamentais da população. Como possibilidade de 

fomentar processos de avanços no território e forta-

lecimento da participação popular, o Mapa Social é 

uma ferramenta de inovação social desenvolvido 

pelo Núcleo de Direitos Humanos da PUCPR, que 

tem como objetivo fortalecer e ampliar as ações 

voltadas ao desenvolvimento territorial, com poten-

cialização de parceria entre a comunidade, a univer-

sidade, as organizações da sociedade civil e agentes 

públicos, visando a implementação de projetos de 

impacto social e incidência em políticas públicas 

com a participação popular e gestão de projetos 

pelos moradores do território (SILVEIRA, 2018).

O processo de construção do Mapa Social decorre da 

experiência de implementação do território da Borda 

do Campo e Roseira de São Sebastião no município 

de São José dos Pinhais. Na experiência de aplicação 

do Mapa Social da Caximba foi realizada readequação 

metodológica, bem como identificação de novos 

indicadores que subsidiarão o acompanhamento 

de ações de impacto e levantamento de projetos 

territoriais. Por meio desta experiência, aborda-se 

conceitos e dimensões que expressam os dados e 

indicadores sobre a realidade dos territórios. 

As dimensões do Mapa Social foram produzidas com 

o intuito de organizar informações específicas sobre 

políticas públicas e sociais, infraestrutura urbana, 

participação social e vulnerabilidades no território. O 

Mapa prevê quatro principais dimensões, conforme 

Figura 1, que o compõe: (i) Cidade Humana; (ii) 

Prosperidade Social, (iii) Bem-Estar Urbano; (iv) 

Cidade Participativa. Tais dimensões relacionam-se 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 
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ODS com os pactos globais, nacionais e locais que 

visam o desenvolvimento sustentável e melhoria da 

vida das populações, tendo como enfoque a atuação 

em territórios vulneráveis, na perspectiva da supe-

ração da pobreza e de garantia de diversos direitos 

(SILVEIRA, 2018).

Figura 1 - Dimensões do Mapa Social 

Fonte: Silveira, 2018.

Referente aos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, a Agenda dos ODS, essas referên-

cias possuem sintonia e correspondência com as 

dimensões do Mapa Social, tanto para a análise dos 

territórios, como para o fomento de ações que 

expressem os compromissos do Ministério Público 

do Paraná e da PUCPR na direção de cidades mais 

humanas, participativas, com prosperidade social e 

elevação do bem-estar urbano (SILVEIRA, 2018). 

O Quadro 1 apresenta as dimensões do Mapa Social 

com relação a específicos objetivos das ODS.

Quadro 1 - Dimensões do Mapa Social

DIMENSÕES DO 
MAPA SOCIAL ODS

Prosperidade Social

Igualdade de Gênero; Bons 
Empregos e Crescimento 

Econômico;  
Menos Desigualdade; 

Parcerias 

Cidade Humana

Sem Pobreza; Sem Fome; 
Boa Saúde; Educação de 
Qualidade; Paz e Justiça 

 

CIDADE
PARTICIPATIVA

Redes locais 
sociocomunitárias e

cidadania ativa.

TERRITÓRIO

BEM-ESTAR
URBANO

Serviços coletivos
condições habitacionais,

mobilidade urbana.

PROSPERIDADE
SOCIAL

Emprego, renda,
empreendendorismo

e qualidade da
educação.

 

CIDADE
HUMANA

Políticas sociais,
vulnerabilidades

e violências

DIMENSÕES DO 
MAPA SOCIAL ODS

Bem-Estar Urbano

Água Potável e 
Saneamento; Inovação e 
Infraestrutura; Cidades e 

Comunidades sustentáveis 

Cidade Participativa
Cidades e Comunidades 
sustentáveis; Parcerias 

Fonte: Relação entre dimensões do Mapa Social e ONU (2018).

A formulação do Mapa Social foi orientada por 

objetivos institucionais entre a PUCPR e o Minis-

tério Público que se complementam e possuem 

a finalidade central de promover o desenvolvi-

mento territorial. Destarte, a atuação do Núcleo 

de Direitos Humanos da PUCPR e Ministério 

Público na construção do presente Mapa Social 

tem como principais objetivos:

 a. Desenvolvimento de diagnóstico partici-

pativo no bairro;

 b. Fomento à organização e mobilização dos 

moradores do território da Caximba para 

garantia de seus direitos;

 c. Aprimorar a atuação interinstitucional 

entre PUCPR, MPPR e outros parceiros 

na atuação em territórios vulneráveis;

 d. Fortalecimento da autonomia e protago-

nismo da população em suas reivindica-

ções coletivas;

 e. Articulação da PUCPR com parceiros 

internos da Universidade e externos para 

potencializar ações no território;

 f. Estimular articulação do Ministério 

Público com coletivos e projetos de 

extensão universitários.

Os conteúdos estão organizados nos seguintes 

itens: Notas Técnicas e Caminho Metodoló-

gico da Pesquisa; Caracterização do Terri-

tório da Caximba; Indicadores relacionados 

às quatro dimensões trabalhadas no Mapa, a 

identificação de Problemas e Potencialidades; 

Hierarquização de problemas e potenciali-

dades no território.
Cont.

Conclusão
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2. NOTAS TÉCNICAS E PERCURSO DO MAPA SOCIAL

A metodologia do Mapa Social se configura como uma pesquisa com finalidade de realizar um “retrato 

do território” e incidir em ações prioritárias identificadas pelos moradores, trabalhando com pesquisa 

quantitativa, pesquisa qualitativa e diagnóstico participativo. Especificamente na metodologia do Mapa 

Social da Caximba foram utilizados estudos exploratórios de fontes secundárias e aplicação do Diag-

nóstico Rápido Urbano Participativo - DRUP. A análise do território para o processo de produção do 

Mapa Social tem como finalidade a apreensão de dados quantitativos que foram investigados em fontes 

secundárias de diversos dados oficiais, vinculados com o saber popular de pessoas que residem no terri-

tório. No levantamento foram utilizados dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, dados sobre desenvolvimento humano do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-

cada - Ipea, dados socioeconômicos do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

- IPARDES, dados do IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, dados sobre o 

perfil das famílias dos territórios inseridas no Cadastro Único do Governo Federal, assim como dados 

obtidos diretamente das secretarias municipais de Curitiba e rede socioassistencial.

O Quadro 2 apresenta as fontes de dados utilizadas conforme as dimensões de análise do Mapa Social 

da Caximba.

Quadro 2 - Fontes secundárias utilizadas por dimensão

DIMENSÃO FONTES SECUNDÁRIAS UTILIZADAS

Cidade Humana

Dados secundários fornecidos pela FAS (2019); Censo Escolar (2018); PME (2013), INEP 
(2018); Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil com base no PNUD, Ipea e FJP (2013); 

Nosso Bairro/Caximba - IPPUC com base nas informações da Polícia Civil e no censo 
demográfico do IBGE de 2010.

Prosperidade Social Dados secundários fornecidos pela FAS (2019); Ipea (2013) com base em IBGE (2010).

Bem-estar Urbano
IBGE (2010), Secretaria de Assistência Social de Curitiba (2019), Ipea (2015) com base em 

IBGE (2010) e URBS (2019).

Cidade Participativa Dados secundários fornecidos pela FAS (2019).

Fonte: autoras.

Dentre os dados de fontes secundárias,  

destaca-se a coleta de bases informacionais, no 

âmbito municipal. Para tanto, foram coletadas 

informações das seguintes fontes: Vigilância Socio-

assistencial da Fundação de Ação Social de Curi-

tiba, Rede de Proteção Socioassistencial, Diagnós-

tico Social da Infância e Juventude de Curitiba.

Na abordagem quantitativa do estudo, buscou- 

-se a organização do processo em etapas: a 

revisão bibliográfica, pelo aprofundamento e 

ampliação da literatura identificada e a organi-

zação metodológica e estrutural do trabalho, 

incluindo a definição das questões da pesquisa. 

Numa primeira aproximação, foi possível realizar 

um mapeamento e a identificação dos sujeitos de 

pesquisa. Num segundo momento, realizou-se 

a definição dos instrumentos de pesquisa 

quantitativa em campo. Para a abordagem  
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qualitativa, na terceira etapa foram realizadas oficinas com moradores e profissionais do território,  

adotando-se estratégias participativas e aplicação de questionários com pessoas-chave. A quarta 

etapa se configurou como processo de apreciação dos dados recolhidos na fase anterior. Nesta 

etapa, foram adotados os procedimentos analíticos previamente definidos e tratamento de toda a 

informação coletada. A quinta etapa foi dedicada à produção analítica global e os seus resultados 

que são agora apresentados neste relatório.

2.1 METODOLOGIA DE PESQUISA QUALITATIVA

1 Esta técnica é derivação do Diagnóstico Rápido Participativo e foi desenvolvida pelo International Institute for Environment and Development 
(www.iied.org) tendo o nome de PLA – Participatory Learning and Action. A IIED tem sede em Londres e atua na África, Ásia, América Latina, 
Oriente Médio e Pacífico, com algumas das pessoas mais vulneráveis do mundo, trabalhando para fortalecer sua voz nas áreas decisórias que as 
afetam – desde conselhos de aldeia até convenções internacionais.

Para o desenvolvimento da pesquisa qualitativa 

diagnóstica utilizou-se das diretrizes gerais do 

Diagnóstico Rápido Urbano Participativo - DRUP,1 

que é uma ferramenta de ação e aprendizagem 

coletiva para conhecer uma realidade local ou 

regional, além de ter como finalidade subsidiar o 

planejamento, aperfeiçoar ações e incidir em uma 

forma eficaz de diálogo entre o saber técnico e o 

saber popular. Segundo Gomes (2014), DRUP é 

um instrumento que permite: 

 a. a realização de um diagnóstico integrado e 

interdisciplinar de realidade urbana;

 b. o preparo para planejamento local;

 c.  a avaliação dos recursos sociais, econô-

micos, políticos e diferentes formas de uso e 

ocupação territorial;

 d.  o estudo de viabilidade de projetos;

 e. a mobilização em torno de ações no terri-

tório.

Esta metodologia diagnóstica participativa possui 

características de flexibilidade e interatividade, 

já que necessita da participação da comuni-

dade em conjunto com os técnicos (facilita-

dores do processo). A comunidade participa na 

obtenção dos resultados através de um método 

de visualização e racionalização das informações 

(VERDEJO, 2010; BROSE, 2010).

Esta metodologia permite a capacitação dos 

envolvidos e estimula os moradores a serem 

sujeitos, e não objetos do processo de discussão 

dos problemas e soluções em comunidades, de 

modo a promover a criatividade e a imaginação, 

propiciando uma visão integrada do território.

O DRUP é parte fundamental do projeto por 

subsidiar e qualificar o levantamento de informa-

ções e dados estatísticos secundários previstos 

no desenvolvimento da proposta na comuni-

dade. Envolve uma nova abordagem de metodo-

logia participativa, pois o seu enfoque consiste 

na presença significativa, na escuta e diálogo, 

para a construção de alternativas coletivas sobre 

as situações complexas. Ainda, tem como foco 

construir com a população os caminhos do auto-

diagnóstico, valorizando de forma ampliada as 

informações e a análise dialógica entre os profis-

sionais envolvidos e os interessados, em que se 

vinculando com pesquisas de fontes secundárias 

possibilita um “retrato” mais nítido do território.

A organização do processo seguiu as seguintes 

fases:

 a.  3 períodos de entrevistas com 19 pessoas-

-chave (18/05, 22/05 e 29/05/19);

 b. sistematização e coleta de dados;
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Figura 2 - Reuniões preparatórias  

na comunidade

•  Oficina Levantamento de Problemas e Potencia-

lidades: realizaram-se oficinas utilizando a Metodo-

logia DRUP para o levantamento dos problemas e 

potencialidades na comunidade, bem como a defi-

nição coletiva para a estruturação da Comissão de 

Acompanhamento do Mapa Social. Esta comissão 

acompanhou todas as etapas do projeto e realizou 

reuniões específicas com a equipe do MPPR e 

PUCPR no processo de produção do Mapa Social no 

território. Na fase de desenvolvimento do diagnós-

tico participativo foi possível traçar com os mora-

dores uma síntese dos principais problemas e poten-

cialidades do local, com produção de registros das 

contribuições coletivas de diagnóstico participativo, 

visando a leitura da realidade existente e o planeja-

mento de ações futuras. Na Oficina Levantamento 

dos Problemas e Potencialidades foram destacadas 

as principais demandas da comunidade em relação 

à temática da urbanização e infraestrutura, com a 

previsão de plano de resolutividade conjunta entre 

os moradores e equipe do projeto, sendo uma rele-

vante iniciativa para fortalecer o engajamento, a 

 c. 2 reuniões preparatórias com a comunidade 

(27/07 e 06/08/19);

 d.  2 oficinas comunitárias (17/08 e 30/11/19);

 e.  2 reuniões com a comissão de acompanha-

mento (09/09 e 26/10/19).

•  Entrevistas com pessoas-chave: objetivo de ter 

aproximações iniciais com as condições de vida 

local, os problemas, as potencialidades do território 

e identificar as pessoas que realizam intervenções 

significativas na Caximba. Para esta etapa foi cons-

truído formulário semiestruturado para realização de 

entrevista com discussões informais baseadas numa 

lista flexível de tópicos. Os sujeitos de pesquisa 

foram pessoas que possuem algum tipo de conhe-

cimento do território ou atuação de incidência, em 

que ocorreu a participação de moradores, líderes de 

diversas áreas, entre outros. Foram realizadas três 

visitas na Caximba para o levantamento das informa-

ções com 19 pessoas-chave o que possibilitou um 

primeiro panorama de problemas e potencialidades 

em diversas frentes relacionados aos temas: saúde, 

moradia adequada, violência, educação, cultura, 

trabalho e renda, vulnerabilidade social, rede socio-

assistencial, juventude identificados em formulário 

de pesquisa (anexo 1). Após a coleta das informa-

ções foi realizada a sistematização das informações 

pelo instrumental Google Forms. Esses temas foram 

abordados nas dimensões constitutivas do Mapa 

Social, apresentando de forma conjunta as ações 

das oficinas e dados secundários.

•  Reuniões preparatórias com moradores da Caximba: 

o objetivo das reuniões foi apresentar a proposta do 

Mapa Social e pactuar com moradores do território 

a organização das etapas das atividades do Mapa, 

contextualizar o processo de parceria e atividades 

conjuntas com o Ministério Público, bem como identi-

ficar o engajamento do grupo para as ações do projeto, 

conforme a Figura 2.
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mobilização e a participação do grupo. A Figura 3 

apresenta a atividade da oficina com os moradores 

para a identificação dos problemas e potenciali-

dades no território.

Figura 3 - Oficina I -  

Identificação de Problemas e Potencialidades

•  Comissão de acompanhamento do Mapa: a 

comissão de acompanhamento do Mapa Social da 

Caximba tem como proposta fomentar um fórum 

de governança que atue nas demandas do território 

e ampliar a interlocução entre as diversas áreas. 

A comissão de acompanhamento do Mapa Social 

é composta por moradores, lideranças e agentes 

públicos que atuam nos equipamentos da região. 

No decorrer do projeto a comissão estabeleceu 

um papel de relevância como um canal de comu-

nicação entre os integrantes da PUCPR, MPPR e 

moradores. Foram realizadas duas reuniões com 

a comissão de acompanhamento no processo de 

produção do Mapa Social. A primeira reunião teve 

como ênfase apresentar as providências relacio-

nadas às pautas levantadas na Oficina I, referentes 

ao tema urbanização e infraestrutura. Nesta reunião 

os moradores do território, em conjunto com a 

equipe do Ministério Público, listaram diversas 

ações para encaminhamentos sobre os temas 

iluminação, pavimentação, coleta de lixo, tele-

fones públicos, correios, segurança no trânsito.  

Na segunda reunião da Comissão de acompa-

nhamento os participantes contribuíram na defi-

nição e organização da Oficina II – Hierarquização 

de Problemas e Potencialidades do território da 

Caximba, discutiram os dados levantados na Oficina 

I e contribuíram na organização da metodologia do 

encontro. Além disso, houve momento destinado 

a notícias sobre o andamento das tarefas definidas 

entre o MP e a comissão de moradores em reunião 

anterior. A Figura 4 apresenta dois momentos de 

encontro com a Comissão de Acompanhamento do 

Mapa Social, formada por moradores da Caximba. 

O grupo realiza a discussão de prioridades de inter-

venção no território.

A

B

C
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•  Oficina II: os pesquisadores realizaram a apre-

sentação da síntese dos dados quantitativos e 

qualitativos alcançados na produção do Mapa 

Social. Após a validação das informações,  

aplicou-se com os participantes a metodologia 

da Árvore dos Sonhos, que prevê as forças de 

organização no território, os caminhos e meios 

para alcançarem os objetivos propostos, e os 

“sonhos” relacionado a quais ações desejam 

desenvolver na Caximba. Na oficina de Hierar-

quização dos Problemas e Potencialidades, foi 

adotada uma metodologia participativa com 

os moradores, lideranças e agentes públicos. 

As sugestões consolidadas foram organizadas 

nas dimensões definidas para análise do Mapa 

Social, sendo: (i) prosperidade social; (ii) cidade 

humana; (iii) cidade participativa; (iv) bem-estar 

urbano. Os resultados da oficina foram sistema-

tizados e validados coletivamente. Na oficina 

comunitária, em novembro de 2019, produziu-se 

informações, conforme Figura 5, que contri-

buíram na construção das recomendações do 

relatório final do Mapa Social, prevendo inci-

dência e intervenções a serem realizadas em 

conjunto com a comunidade no ano de 2020. 

A metodologia prevê a realização de encontro 

final para a apresentação do Mapa Social e sua 

ampla difusão, com foco na participação exten-

siva dos moradores, sujeitos significativos e insti-

tuições envolvidas nas diversas fases do diagnós-

tico participativo. No primeiro semestre de 2020, 

devido à pandemia da COVID-19, o evento para 

a apresentação do relatório final do Mapa Social 

ficou suspenso, respeitando as orientações de 

isolamento social previstas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), pelo Ministério da Saúde 

e pelas Secretarias estadual e municipal de Saúde. 

A metodologia participativa desenvolvida rela-

ciona os estudos de leituras territoriais com a 

construção coletiva e deliberativa de consensos 

sobre o propósito das ações comuns entre os 

moradores. Deste modo, a constituição do projeto 

imprime uma abrangência territorial, social e de 

partilha de saberes; pautam temas relevantes de 

investigação; define a agenda de prioridades com 

indicativo de agentes responsáveis pela execução 

e busca de soluções que promovam o maior acesso 

a direitos coletivos.

Figura 4 - Reunião com a comissão de acompanhamento (09/09/2019)

A B
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Figura 5 - Oficina II – 

 Hierarquização de Prioridades e Árvore dos Sonhos
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3. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO –  
CAXIMBA/CURITIBA/PARANÁ

No processo de caracterização de indicadores do território, buscou-se apresentar uma análise compa-

rativa em relação ao município de Curitiba e estado do Paraná. Observa-se que nos dados destacados 

na Tabela 1, o território focalizado no estudo expressa maior concentração de pobreza e indicadores 

sociais que revelam grau de vulnerabilidade em diversos aspectos.

Tabela 1 - Indicadores de caracterização do município

INDICADORES PARANÁ CURITIBA CAXIMBA

População 11.320.892 1.908.359 11.622

Área em km² 119.880 435,5 8,22

Densidade (hab./km²) 56,7 4.382 14,13

Renda per capita mensal das famílias (em R$) 890 1.581 346,87

Taxa de pobreza 6,5% 1,7% 2,41%

Taxa de pobreza extrema 2,0% 0,6% 0,83%

Taxa de pessoas sem alfabetização 7,9% 2,6% 6,2%

Longevidade (em anos) 74,8 76,3 73,5

Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 13,1 11,9 14,8

Taxa de homicídios (por 100 mil hab.) 26,3 32 118,95

Fontes: Ipardes (2010), Ipea (2013) com base no IBGE (2010) e IPPUC (2015). 

A análise dos indicadores dos bairros combinados 

mostra que a situação do território é desfavorável 

em relação à do município e na relação renda per 

capita, mortalidade infantil e taxa de homicídios.2 

Os dados da Caximba apresentam indicadores 

sociais piores do que Curitiba e os demais municí-

pios do estado do Paraná. Destaque especial para 

a renda per capita, com valor muito inferior à média 

municipal, além das taxas de pobreza e de pobreza 

extrema serem enfatizadas com média inferior ao 

município e a expectativa de vida e mortalidade 

infantil piores em relação ao município e ao estado. 

2 Os dados de homicídio no território serão detalhados na análise da Cidade Humana, em que demanda a necessidade de interpretação compara-
tiva entre taxa e número de habitantes, o que poderá gerar interpretação distorcida de análise deste dado no território. O cálculo foi produzido 
com base no total de ocorrências para 100 mil habitantes. Como o número de moradores do Caximba é muito inferior, teria que rever o cálculo 
com base no número de moradores X quantitativo de ocorrências para os dados estarem mais fidedignos. Fonte: IPPUC (2015) com base no 
índice calculado pelas informações da Polícia Civil e no censo demográfico 2010 (IBGE).

A Tabela 1 revela este cenário de alertas quanto 

aos indicadores relevantes. Em laranja e vermelho, 

destacam-se indicadores piores na análise compa-

rada que demandam atenção para ações prioritá-

rias e estratégias de enfrentamento. 

3.1 BAIRRO CAXIMBA

O bairro Caximba está localizado no extremo sul 

do município de Curitiba, na Regional do Tatu-

quara, e faz divisa com os municípios de Araucária 

e de Fazenda Rio Grande. O bairro possui duas ruas 

principais: a Estrada Delegado Bruno de Almeida 
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e a Rua Francisca Beralde Paolini, que faz ligação 

com o município de Araucária.

Segundo dados do IPPUC (2015), a história da 

região Sul de Curitiba associa-se à passagem de 

tropeiros em meados do século XVIII. A locali-

zação próxima das várzeas dos Rios favoreceu 

a exploração da região por indústrias oleiras e 

de extração de areia. As poucas ocupações 

que ocorreram na região ao longo do século XX  

limitaram-se às proximidades das duas ruas prin-

cipais do bairro. Porém, nas últimas três décadas, 

coincidindo com o aumento populacional nos 

grandes centros urbanos,3 começaram a surgir 

ocupações irregulares e loteamentos clandes-

tinos nas proximidades do Rio Barigui, próximo à 

Rua Francisca Beralde Paolini e a Estrada Delegado 

Bruno de Almeida, constituindo o conjunto de 

Vilas sobre as quais se refere este diagnóstico. 

No final da década de 1980 foi implantado o 

Aterro Sanitário no Caximba, onde era depositado 

todo o lixo produzido pela população residente 

em Curitiba. O Aterro foi encerrado somente no 

ano de 2010. A seguir, no Quadro 3, são apresen-

tadas algumas informações sobre o histórico do 

Caximba em relação ao Aterro Sanitário e à insta-

lação de equipamentos públicos na localidade: 

Quadro 3 - Histórico Caximba

1989
Instalação do Aterro Sanitário de Curitiba no 
bairro do Caximba, tendo sido desapropriados 
vários terrenos na região

1996
Inauguração da Unidade de Saúde, utilizando 
salas improvisadas na Capela São João Batista

2001
Inauguração da Unidade de Saúde do 
Caximba em imóvel independente

3 Conforme apresenta Maricato (2002), a população urbana brasileira em 1940 correspondia a 26,3% do total (18,8 milhões de habitantes), e 
em 2000 passou para 81,2% (138 milhões de habitantes). Já em 2010 os dados do IBGE demonstram que a população brasileira correspondia a 
193.733.795 habitantes, sendo que deste total 86,12% vivem nas cidades (IBGE, 2010).

2003
Ampliação do Aterro Sanitário, com 
desapropriação de novos terrenos

2004
Inauguração da Creche Municipal CMEI-
Caximba

2005
Inauguração da Escola Municipal Professora 
Joana Raksa

2010 Encerramento do Aterro Sanitário do Caximba

Fontes: Aliança para o Desenvolvimento Comunitário da Caximba (2012).

Uma das vilas mais antigas da Caximba é a Vila 1º 

de Setembro, que existe há cerca de 35 anos. A 

Vila Dantas e a Vila Juliana existem há cerca de 20 

anos. Uma das ocupações mais recentes é a 29 de 

Outubro (atualmente a maior Vila da região), que 

possui cerca de 11 anos, inicia-se junto à Vila 1º de 

Setembro e se amplia em direção ao Rio Barigui, 

chegando atualmente próximo às margens do rio. 

De acordo com o Relatório Técnico da COHAB 

(2019), esta Vila está situada em uma área de 

manancial, próxima às margens do Rio Barigui. 

Segundo o Decreto Estadual 5.412/2005, o 

terreno faz parte do patrimônio da antiga Supe-

rintendência de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Saneamento Ambiental, atual Instituto 

das Águas do Paraná. É uma região com várias 

cavas, decorrentes da antiga extração de areia 

no local. Parte da área foi aterrada pelos próprios 

moradores (inclusive com a utilização de resíduos 

sólidos), para ocupação. A parte mais recente da 

ocupação 29 de Outubro (nas margens do Rio 

Barigui) é reconhecida pelos moradores locais 

como Vila Abraão. Entre as ocupações mais 

recentes também se encontra a Vila Espaço Verde, 

que surgiu há cerca de 6 anos e está situada em 

área de preservação ambiental, com a presença de 

araucárias, em frente à Vila 1º de Setembro.
Cont.

Conclusão
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A seguir, na Figura 6, apresenta-se um mapa do 

bairro, com a localização das Vilas:

Figura 6 -  

Mapa do bairro com a localização das Vilas

Fonte: Google Maps (2020).

De acordo com dados oficiais do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – 

IPPUC (2015) a população do bairro é de 2.522 

moradores e 767 domicílios. Já em reunião com o 

MPPR em 2017, os técnicos do IPPUC apresen-

taram os seguintes números de unidades domi-

ciliares em cada Vila: 2.184 unidades, distribu-

ídas da seguinte forma: Vila 1º de Setembro (258 

unidades); Vila Dantas (73 unidades); Vila dos Cruz 

(183 unidades); Vila Juliana (321 unidades); Vila 

Espaço Verde (126 unidades); Vila 29 de Outubro 

(1.223 unidades).

Há que se ressaltar que a realidade da popu-

lação residente em áreas de ocupação informal 

é marcada por uma “invisibilidade” mediante os 

órgãos oficiais. Inseridos também nessa realidade, 

a população residente atualmente no Caximba não 

consta nos cadastros oficiais em sua totalidade.
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Gráfico 1 -  

Distribuição relativa do CadÚnico por gênero

Fonte: Dados secundários fornecidos pela FAS (2019).

4. CIDADE HUMANA

A dimensão Cidade Humana é composta por indicadores e análises que expressam o grau de vulnera-

bilidade social, a incidência de violências, assim como as políticas sociais e organizações da sociedade 

civil no território pesquisado (SILVEIRA, 2018).

O Quadro 4 demonstra os principais indicadores referentes à Cidade Humana para análise da realidade 

territorial. 

Quadro 4 - Indicadores principais da Cidade Humana

INDICADORES RESULTADO

Expectativa de vida – em anos 73,5

Mortalidade infantil – por mil nascidos vivos 14,8

Taxa de vulneráveis à pobreza (renda per capita < 1/2 S.M.) 15,19% (2010)

Acolhimentos nas famílias 0,6%

Homicídios e ocorrências gerais 118,95

Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos com deficiência 90

Crianças e adolescentes que não sabem ler e escrever
6 a 11 anos: 38,78%

12 a 17 anos: 3,53%

Distorção idade-série

Anos iniciais EF: 6%

Anos finais EF: 21%

Ensino Médio: 28%

Frequência escolar – 6 a 17 anos 94%

Taxa de Notificação de Negligência – 0 a 17 anos 27,9

Dados secundários fornecidos pela FAS (2019); Censo Escolar (2018); INEP (2018); Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil com base no PNUD, 
Ipea e FJP (2013); Nosso Bairro/Caximba - IPPUC (2015) com base nas informações da Polícia Civil e no censo demográfico do IBGE de 2010.

4.1 PERFIL DA POPULAÇÃO

Considerando os dados da base do Cadastro Único 

para Programas Sociais (CadÚnico) em relação ao 

território, tem-se informações acerca da distribuição 

dos cadastrados por gênero, faixa etária e raça.

A leitura desses pontos é fundamental na inter-

pretação de um território, podendo contribuir 

com a evidenciação de situações de disparidades 

e desigualdades, em que se poderá olhar com mais 

atenção para determinados aspectos.

O Gráfico 1 evidencia que há na Caximba paridade 

por gênero das pessoas cadastradas, contudo, o 

número de mulheres é maior na procura do cadastro 

único no território.

Masculino Feminino

45,7%54,3%
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Apesar do número de mulheres inscritas no 

CadÚnico apresentar um percentual maior, 

destaca-se como significativo o percentual de 

homens que acessam o cadastro, que segundo 

dados do MDS (2015), majoritariamente (83,5%) 

são de mulheres que acessam o cadastro. Em 

relação à faixa etária da população cadastrada, 

conforme o Gráfico 2, tem-se o seguinte dado 

dos moradores do território:

Gráfico 2 -  

Distribuição etária dos indivíduos 

Fonte: Dados secundários fornecidos pela FAS (2019).

Considerando o total de indivíduos cadastrados, 

que é de 5.326, 53,3% desse total compreende a 

população de 18 a 59 anos. Esse público compõe 

a classificação da população em idade ativa (PIA), 

utilizada por órgãos e institutos de pesquisa como 

IBGE/PME (2016), PNAD (2017), IBGE (2010), 

entre outros, que consideram idades entre 10 e 65 

anos. Frente a isso, há necessidade de olhar com 

mais cuidado e atenção a temática do trabalho 

e renda, a fim de compreender como tem sido a 

relação estabelecida pela respectiva população 

com o mundo do trabalho e as implicações nas 

condições de vida.

O número de crianças e adolescentes tota-

liza 2.128, 39,9% da população, o que evidencia 

expressivo quantitativo, trazendo foco à questão 

da educação, dos serviços e atividades de lazer 

e profissionalizantes para este público como um 

0 1000 2000 3000

407

2.791

678

1.4500 a 11 anos

12 a 17 anos

18 a 59 anos

60 anos ou mais

todo, tanto no que se refere a sua oferta como 

a sua estruturação. Também deve-se atentar à 

proteção social de crianças e adolescentes, consi-

derando as diversas violações de direitos e vulne-

rabilidades às quais estão sujeitos.

Quanto à população com mais de 60 anos, apesar 

de em número reduzido em relação às demais 

faixas etárias, é importante considerar as condi-

ções de saúde, os vínculos familiares visando 

proteção e cuidado e o acesso a direitos.

No Gráfico 3 será apresentada a análise refe-

rente à distribuição de moradores do território e 

o recorte racial.

Gráfico 3 -  

Distribuição relativa dos cadastrados por recorte racial

Fonte: Dados secundários fornecidos pela FAS (2019).

Este gráfico demonstra a composição racial da 

população, baseando-se nos cadastrados no 

CadÚnico. Observa-se que a população não 

branca soma 2.354, representando 44,20% do 

total de cadastrados, sendo o quantitativo de 

brancos 55,80% do total.

Explicitar estes dados reforça a centralidade da 

questão racial e as contradições do espaço social 

do Caximba, caracterizado. Segundo Moraes e 

Souza (2009), as áreas periféricas de Curitiba 

concentram maior percentual de negros e pardos, 

0 1000 2000 3000
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Amarela
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23

0

85

321

1.925



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
R. IMACULADA CONCEIÇÃO, 1155 - PRADO VELHO, CURITIBA - PARANÁ 29

Marca Principal

Mapa Social
Pesquisa e inovação social 

justamente os que se encontram em maior situ-

ação de vulnerabilidade e por isso acessam os 

benefícios e serviços socioassistenciais.

4.2 INFÂNCIAS, ADOLESCÊNCIAS, 

JUVENTUDES E VULNERABILIDADES

Abordar sobre a realidade de crianças, adolescentes, 

jovens e suas vulnerabilidades, implica o reconheci-

mento de que a vulnerabilidade se expressa nas dife-

rentes dimensões da vida cotidiana.

Nesse sentido, os dados sobre o acesso às polí-

ticas públicas nos auxiliam na identificação de 

situações que contribuem para que a população 

esteja em condição maior ou menor de vulnera-

bilidade, entendendo que quanto maior o grau de 

vulnerabilidade, mais suscetíveis ficam os sujeitos 

sociais a violações de direitos. 

Para compor a análise desta seção, foram pesqui-

sados dados relativos à educação, inclusão de 

crianças e adolescentes, bem como de adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativas.

Para a compreensão, do ponto de vista da faixa 

etária, sobre qual população refere-se esta 

seção, utilizou-se o que está disposto no Esta-

tuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 

8.069/1990), o qual indica que são crianças as 

pessoas até 11 anos, e adolescentes as pessoas 

com idade entre 12 e 17 anos. E de acordo com o 

Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013), são 

jovens as pessoas entre 15 e 29 anos. Observa-se 

que a juventude compreende também uma parte 

da adolescência, mas isso não implica nenhum 

prejuízo à aplicação do ECA, tal como observa o 

art 1º, § 2º, do Estatuto da Juventude:

4 Tal avaliação ficou expressa nos processos participativos desenvolvidos junto à comunidade, na identificação de problemas, potencialidades e 
sonhos coletivos.

5 Em 2017, configurava-se como Promotoria de Justiça das Comunidades. A reconfiguração aconteceu no ano de 2019.

Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) 

e 18 (dezoito) anos aplica-se a Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e, excepcionalmente, este Estatuto, 

quando não conflitar com as normas de proteção 

integral do adolescente (BRASIL, 2013).

Assim, a Constituição Federal de 1988 e os Esta-

tutos mencionados, reflexo também de um movi-

mento internacional de tratados e convenções 

sobre os Direitos Humanos e estes em relação 

aos Direitos da criança, adolescente e jovem, 

reconhecem essa população enquanto sujeitos 

de direito e, a partir de uma perspectiva eman-

cipatória, como pessoas em condição peculiar 

de desenvolvimento. Portanto, necessitam de 

atenção e proteção, a partir da garantia de um 

conjunto de direitos para o exercício da cidadania.

Observa-se que no território há presença de 

importantes projetos voltados para a infância e 

que abrangem os primeiros anos da adolescência, 

e apesar das limitações na oferta das atividades, 

devido ao espaço físico e recursos disponí-

veis, tem importância para o território, segundo 

avaliação dos moradores.4 

Em relação à juventude, em 2017, com a intensifi-

cação da aproximação do Núcleo de Atendimento 

ao Cidadão e às Comunidades - NACC,5  NATE/

CAEx e SUBPLAN, ambas unidades do MPPR, em 

formato de Projeto Intersetorial, identificou-se a 

ausência de espaços e atividades de lazer e cultura 

para a população jovem.

Diante da demanda identificada, houve a arti-

culação junto ao Núcleo de Comunicação e 

Educação Popular - NCEP, da Universidade Federal 
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do Paraná, para o desenvolvimento do Projeto de 

Extensão “Oficina Comunicação e Juventude”, 

em parceria com o Ministério Público do Estado 

do Paraná (NACC).6  

Foram realizados 4 ciclos de encontros com a 

juventude7 do Caximba a partir do ano de 2018. 

A proposta foi de, por meio de instrumentos de 

comunicação, promover a reflexão crítica sobre 

Direitos Humanos e a realidade do território. Dessa 

forma, caracterizou-se como espaço privilegiado 

de escuta e discussão sobre a realidade concreta 

e os sonhos coletivos daquela juventude.

O que não falta para a juventude do território é 

criatividade e leitura crítica da realidade. O não 

acesso é muito concreto, real. Os preconceitos 

sofridos por morarem no Caximba, também. 

Foram tantas as demandas apresentadas, inclusive 

muitas em comum com a reivindicação dos “não 

jovens”, mas uma em especial esteve presente em 

todos os ciclos: a ausência de espaços e atividades 

de lazer voltadas para a juventude do território, 

corroborando o que foi apontado pela comuni-

dade em 2017.

O acesso à cultura e ao lazer é direito da 

juventude, de todas elas, mas considerando 

o contexto histórico de formação brasileira, 

pautado em desigualdades,

é imperativo ponderar qual parcela de adoles-

centes e jovens estará em condições de acessar 

seletivamente um conjunto de bens culturais 

capazes de oferecer as melhores escolas, os 

melhores empregos e auferir salários mais requi-

sitados e, ao mesmo tempo, indagar critica-

mente qual a fração de adolescentes e jovens 

que, diante de condições estruturais que negam 

6 O Projeto de Extensão foi desenvolvido no âmbito do Projeto Agenda Caximba, integrando a Agenda Juventude.

7 Apesar do foco do trabalho ser a juventude, houve a participação de adolescentes a partir de 12 anos.

e reatualizam uma série de obstáculos socioeco-

nômicos e educacionais, dificilmente conseguirá 

realizar o sonho de conseguir uma profissão que 

ofereça salário digno, realização pessoal e pres-

tígio social (LIMA, 2019, p. 164).

Portanto, é urgente o olhar para a juventude do 

Caximba, principalmente o olhar que enxerga 

as potencialidades. O trabalho desenvolvido 

permite concluir que há muitas demandas, mas 

sobretudo muita resistência e força coletiva. Para 

cada problema identificado, foram definidas duas 

potencialidades, incluindo as redes de solidarie-

dade, os projetos sociais e empenho das equipes 

dos equipamentos públicos localizados no terri-

tório no atendimento à população.

Na sequência, serão apresentados dados que 

propiciam aproximação com a realidade da popu-

lação infantojuvenil do território.

4.2.1 Distorção idade-série

No Brasil, é garantida a educação básica obriga-

tória e gratuita dos 4 aos 17 anos, organizando-se 

da seguinte forma: pré-escola, ensino funda-

mental e ensino médio (BRASIL, 1996). A matrí-

cula no ensino fundamental deve ocorrer com 

6 anos, portanto, espera-se que com 15 anos os 

estudantes iniciem o 1º ano do ensino médio, para 

que com 17 anos haja a conclusão.

A distorção idade-série é a proporção de estudantes 

com 2 ou mais anos de atraso escolar (INEP, 2019). 

O cálculo é realizado com base nos dados coletados 

no Censo Escolar. Quando ocorre a reprovação ou o 

abandono do estudo, o estudante repete a mesma 

série. Dessa forma, há continuidade nos estudos, 
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mas com uma idade superior da esperada para o ano 

em que estão matriculados.

Os dados analisados a seguir referem-se aos dois 

equipamentos da educação básica dos níveis funda-

mental e médio localizados no território do Caximba, 

a Escola Municipal Professora Joana Raksa e o 

Colégio Estadual Professora Maria Gai Grendel.

O Gráfico 4 indica que a taxa de distorção idade-

-série começa a crescer a partir do 5º ano do ensino 

fundamental (13%). A taxa total dos anos iniciais 

compreende 6% dos estudantes com dois anos ou 

mais de atraso escolar. Apesar de um número não 

muito expressivo, indica que logo nos anos iniciais 

do ensino fundamental há distorção idade-série.

Gráfico 4 - Distorção idade-série - Escola Municipal 

Professora Joana Raksa (anos iniciais do ensino 

fundamental - 1º ao 5º ano)

Fonte: Portal QEdu (2018) com base no INEP (2018).

Já na escola estadual, nos anos finais do ensino 

fundamental (6º ao 9º ano), a taxa total foi de 

21%, atingindo níveis mais elevados no 7º e 8º ano, 

2º ano EF1º ano EF 3º ano EF 4º ano EF 5º ano EF

0%

1%

5%

6%

13%

Total anos iniciais: 6% 
De cada 100 alunos, 
aproximadamente 6 
estavam com atraso 

escolar de 2 anos ou mais

contabilizando 23% dos alunos com atraso de dois 

anos ou mais, conforme o Gráfico 5 que retrata a 

distorção idade-série no Colégio Estadual Profes-

sora Maria Gai Grendel.

Gráfico 5 - Distorção idade-série - Colégio Estadual 

Professora Maria Gai Grendel (anos finais do ensino 

fundamental - 6º ao 9º ano)

Fonte: Portal QEdu (2018) com base no INEP (2018).

Em relação ao ensino médio, o cenário é ainda mais 

preocupante, apresentando 28% dos estudantes 

em situação de distorção idade-série, com maior 

expressividade no 2º ano do ensino médio, em que 

taxa foi de 33%.

A maior proporção de estudantes com distorção 

idade-série concentra-se nos dois primeiros anos 

do ensino médio, sendo que o atraso escolar que 

começa nos primeiros anos do ensino funda-

mental contribui para inflar esse número nos anos 

finais de estudo.

O terceiro ano do ensino médio, conforme o 

Gráfico 6 que trata da distorção idade-série do 

Colégio Estadual Professora Maria Gai Grendel, 

apresenta uma queda, ficando em 21% a taxa de 

alunos com dois anos ou mais de atraso escolar. 

A inserção de jovens na Educação de Jovens e 

Adultos - EJA e a evasão escolar são duas possíveis 

leituras sobre essa queda. 

20%

23% 23%

6º ano EF 7º ano EF 8º ano EF 9º ano EF

17%

Total anos  
finais: 21% 

De cada 100 alunos, 
aproximadamente 21 
estavam com atraso 

escolar de 2 anos 
ou mais
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Gráfico 7 - Distorção idade-série - Caximba/Curitiba/Paraná/Brasil

Fonte: Portal QEdu (2018) com base no INEP (2018).

Gráfico 6 - Distorção idade-série - Colégio Estadual 

Professora Maria Gai Grendel (ensino médio - 1º ao 3º ano)

Fonte: Portal QEdu (2018) com base no INEP (2018).

Para uma análise comparativa acerca da situ-

ação de atraso escolar no território do Caximba, 

buscou-se reunir informações acerca do cenário 

municipal, estadual e nacional.

A representação gráfica 7, Distorção idade-série 

- Caximba/Curitiba/Paraná/Brasil, revela que em 

relação aos anos finais do ensino fundamental, o 

Caximba apresenta percentual mais elevado em 

comparação com a taxa de Curitiba e Paraná: 

21,0%, 15,8% e 17,8%, respectivamente.

6,0%

2,6%

6,2%

Anos iniciais EF Anos finais EF Ensino Médio

12,9%

21,0%

15,8%

17,8%

27,9% 28,0%

23,1%
22,4%

31,1%

CuritibaCaximba BrasilParaná

O mesmo ocorre com os dados do ensino médio, em que o território do Caximba apresenta 28,0%, 

Curitiba, 23,1% e Paraná, 22,4%. E mesmo nos anos iniciais do ensino fundamental, quando a 

proporção do território é um pouco menor comparada ao estado, é muito elevada em relação ao 

município, sendo 6,0%, 6,2% e 2,6%, respectivamente.

Em 2018, referente aos primeiros anos do ensino fundamental,8 o Brasil contabi-

lizou o total de 12,9% de distorção idade-série. Nos últimos anos do ensino funda-

mental da rede pública,9 observa-se uma taxa nacional de 27,9% de distorção idade-série.  

8 Distorção idade-série, no Brasil, por série dos primeiros anos do ensino fundamental: 1º ano com total de 3,2%; 2º ano, 5,1%; 3º ano, 14,4%; 4º 
ano, 18,3% e 5º ano, 21,3% (INEP, 2018).

9  E o 9º ano, com 25,2% de estudantes com dois anos ou mais de atraso escolar.

1º ano EM 2º ano EM 3º ano EM

30%

33%

21%

Total ensino 
médio: 28% 

De cada 
100 alunos, 

aproximadamente 
28 estavam com 
atraso escolar de 

2 anos ou mais



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
R. IMACULADA CONCEIÇÃO, 1155 - PRADO VELHO, CURITIBA - PARANÁ 33

Marca Principal

Mapa Social
Pesquisa e inovação social 

Destaca-se que as maiores distorções estão 

concentradas no 6º, 7º e 8º ano, com taxas de 

29,2%, 29,6% e 27,0%, respectivamente. Já no 

Ensino Médio a taxa de distorção é de 36,4%, 

com maior concentração no 1º ano (36,4%), 

seguido do 2º ano (29,4%) e do 3º ano (25,2%) 

(INEP, 2018). 

Conclui-se que a situação educacional e de 

distorção idade-série não é problema exclusivo 

do Caximba, os dados nacionais retratam um 

cenário que requer intervenções e articulações 

em todos os níveis de gestão.

Em relação ao panorama nacional, em 2018, o 

Brasil apresenta, em todos os níveis de ensino, 

taxas mais elevadas em relação ao Paraná, Curi-

tiba e Caximba, mostrando que, apesar de altas, 

a região analisada apresenta melhor condição 

comparada a outras regiões do país. Nesse 

sentido, o Paraná ocupa o 4º lugar de menor 

percentual de distorção idade-série, referente 

tanto ao ensino fundamental quanto ao ensino 

médio (INEP, 2018).

Apesar das altas taxas de distorção idade-

-série não serem exclusivas dos equipamentos 

de educação do Caximba, os dados do terri-

tório, principalmente quando comparados ao 

cenário municipal e estadual, são alarmantes 

e demandam atenção e intervenções, as quais 

não serão efetivas sem a participação e prota-

gonismo dos estudantes.

Além do direito de estarem matriculados 

e frequentando uma escola, é direito de 

crianças, adolescentes e jovens o aprendi-

zado e desenvolver-se na idade apropriada. 

E a distorção idade-série, principalmente em 

contextos de maior vulnerabilidade, é fator 

relevante para a evasão escolar, além de 

contribuir para a inserção precoce e precária 

no mercado de trabalho.

Nesse sentido, o estudo “Panorama da distorção 

idade-série no Brasil”, de autoria da UNICEF 

(Fundo das Nações Unidas para a Infância), 

indica alguns caminhos possíveis para o enfren-

tamento dessas taxas alarmantes. Dentre as 

possibilidades, há indicação para a articulação 

entre as políticas públicas e o esforço conjunto 

e articulado entre gestores municipais e esta-

duais, docentes, equipe escolar, famílias, comu-

nidade escolar e todos que estão envolvidos 

com a educação, com a estratégia de potencia-

lizar as forças coletivas do território (UNICEF, 

2018).

Ainda, o material produzido aborda sobre a 

necessidade de escolas desenvolverem currí-

culos escolares específicos, a partir do olhar 

crítico para a forma tradicional de ensinar, 

sendo urgente estabelecer uma nova cultura 

de ensino, em que haja significado no aprender. 

Nesse sentido, o aprendizado deve ser processo 

de troca entre professores e estudantes, com 

fomento à análise crítica e valorização da capa-

cidade criativa de cada um (UNICEF, 2018). 

Para que as escolas sejam espaço de aprendi-

zado, construção coletiva e de trocas signi-

ficativas é essencial que se leve em conta os 

interesses dos estudantes, a partir da escuta 

e protagonismo das crianças, adolescentes e 

jovens na construção de uma nova forma de 

ensino-aprendizagem.  

4.2.2 Taxas de rendimento escolar – 

aprovação, reprovação e abandono

As taxas de rendimento escolar são calcu-

ladas a partir da situação final das matrículas de 
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estudantes no ensino fundamental e médio da 

modalidade regular. A somatória das situações 

de aprovação, reprovação e abandono devem 

corresponder ao total de 100% das matrículas 

(INEP, 2015).

Essas informações são obtidas a partir do Censo 

Escolar,10 que se refere às modalidades de Ensino 

Regular (Educação Infantil e Ensino Funda-

mental e Médio), Educação Especial e Educação 

de Jovens e Adultos. 

O Censo Escolar compreende informações 

sobre o número de matrículas, rendimento e 

movimento escolar, infraestrutura das escolas 

e funções docentes (INEP, 2015). São apresen-

tados dados importantes para a análise sobre a 

situação educacional do país, bem como sobre 

as principais necessidades das escolas. Dessa 

forma, orienta as políticas públicas referentes à 

educação básica. 

Ainda, as taxas de aprovação, reprovação e 

abandono de estudantes do ensino fundamental 

e médio compõem o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica - IDEB.

Sendo assim, buscou-se analisar o que esses 

dados informam sobre o território do Caximba, 

a partir da exposição das taxas de dois equi-

pamentos de educação básica que atendem 

a população do território: Escola Municipal 

Professora Joana Raksa e Colégio Estadual 

Professora Maria Gai Grendel. 

O Gráfico 8 apresenta as taxas de rendimento 

do ensino fundamental e ensino médio do 

território. As maiores taxas de reprovação  

concentram-se nos anos finais do ensino funda-

mental (17,8%), porém, logo nos anos iniciais, 

10 Trata-se de levantamento de dados educacionais, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, 
órgão vinculado ao Ministério da Educação.

em 2018, 8,5% de alunos reprovaram. A maior 

taxa de aprovação concentra-se no ensino 

médio, chegando a 90,2%.

A reprovação logo nos primeiros anos do ensino 

fundamental contribui para o índice altíssimo 

de distorção idade-série no segundo ciclo do 

ensino fundamental e ensino médio.

Gráfico 8 - Taxas de rendimento - Escola Municipal 

Professora Joana Raksa (1º ao 5º ano EF) e Colégio 

Estadual Professora Maria Gai Grendel (6º ao 9º 

ano EF e ensino médio)

Fonte: INEP (2018).

A taxa total de reprovação no Colégio Estadual 

Maria Gai Grendel se mostra em maior porcen-

tagem para os anos finais do ensino funda-

mental (6º ao 9º ano).

No primeiro ciclo do ensino fundamental, assim 

como ilustra o Gráfico 9, as taxas de repro-

vação já merecem atenção, com maior ênfase 

para o 3º e 5º ano, que apresentam reprovação 

de 17,2% e 13,2%, respectivamente. 

AbandonoReprovação Aprovação

Primeiros anos
do ensino fundamental

(Professora 
Joana Raksa)

Últimos anos
do ensino fundamental

(Professora 
Maria Gai Grendel)

Ensino Médio
(Professora 

Maria Gai Grendel)

8,5%

0,3%

91,2%

17,8%

0,3%

81,9%

9,8%

0%

90,2%
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Gráfico 9 - Taxas de rendimento por ano do ensino 

fundamental (2018) -  Escola Municipal Professora 

Joana Raksa

Fonte: INEP (2018).

Em relação às taxas de reprovação por série do 

segundo ciclo do ensino fundamental, observa-se 

uma taxa muito elevada, principalmente no 9º ano, 

23,1% e 8º ano, 20,7%, seguidos do 6ª ano, 20,0% 

e 7º ano, 9,1%. O Gráfico 10 demonstra a dispa-

ridade de rendimento entre os anos escolares e 

apresenta características de um quadro expres-

sivo de reprovação de estudantes de ensino 

fundamental.

Gráfico 10 - Taxas de rendimento por ano escolar 

dos últimos anos do ensino fundamental - Colégio 

Estadual Professora Maria Gai Grendel

Fonte: INEP (2018).

AbandonoReprovação Aprovação

1º ano do EF 2º ano do EF 3º ano do EF 4º ano do EF 5º ano do EF
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95,3%
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86,8%
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80,0%
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9,1%

20,7%

79,3%

23,1%

75,7%

Em comparação com o segundo ciclo do ensino 

fundamental, o ensino médio apresenta taxas 

muito menores de reprovação, conforme 

Gráfico 11. No 1º ano, a taxa foi de 10%, 2º ano, 

14,1% e 3º ano, 4,4%.

Gráfico 11 - Taxas de rendimento por ano escolar 

dos últimos anos do ensino fundamental - Colégio 

Estadual Professora Maria Gai Grendel

Fonte: INEP (2018).

Correlacionando com a taxa de distorção idade-

-série, que demonstra maiores níveis no ensino 

médio, as taxas de rendimento indicam que as 

reprovações se concentram nos anos finais do 

ensino fundamental. Portanto, grande parte dos 

estudantes com distorção idade-série no ensino 

médio provavelmente reprovaram nos anos finais 

do ensino fundamental.

Ainda, associadas à reprovação e à consequente 

distorção idade-série no território, estão as situ-

ações de abandono escolar. De acordo com 

informações prestadas pelo Conselho Tutelar da 

Regional Tatuquara (NATE/CAEx, 2019) o aban-

dono é muito frequente nas escolas do Caximba, 

principalmente entre os adolescentes. Tal temá-

tica também desperta a atenção da Rede de 

AbandonoReprovação Aprovação

1º ano do EM 2º ano do EM 3º ano do Em

10,0%

0%

90,0%

14,1%

0%
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95,6%



CIDADE HUMANA | MAPA SOCIAL - TERRITÓRIO CAXIMBA

3636

Proteção do Caximba,11 que elegeu a prevenção 

ao abandono escolar como pauta prioritária para 

atuação conjunta com o Ministério Público.12  

Importante destacar que as informações sobre 

distorção idade-série, bem como sobre as taxas 

de rendimento relacionam-se a outras demandas 

do território, na medida em que o desempenho 

escolar é mais uma das consequências de não 

acesso ou acesso parcial aos direitos sociais.

4.2.3 Acesso à educação – matrículas em 

aberto e listas de espera 

A falta de vagas na educação é demanda recor-

rente entre os moradores da Caximba. Tendo 

como fundamento as informações prestadas pela 

população, bem como relatórios técnicos produ-

zidos pelo NATE/CAEx/MPPR13 discorremos aqui 

acerca da dificuldade em acessar vagas e realizar 

matrículas em equipamentos de educação básica 

do território da Caximba. 

As informações que compõem o Relatório 

Técnico (2019) foram coletadas a partir de 

visita ao Colégio Estadual Professora Maria Gai 

Grendel, Escola Municipal Professora Joana 

Raksa e CMEI Caximba, além de reunião com 

conselheiras do Conselho Tutelar Tatuquara e 

contato com liderança comunitária do território 

(NATE/CAEx, 2019).

Sobre o Colégio Estadual Professora Maria Gai 

Grendel, segundo informações da diretoria da 

Escola, em 2017 havia lista de espera de apro-

ximadamente 52 crianças e adolescentes. E 

os estudantes da região que não conseguiram 

11 Formada por representantes das políticas setoriais de Educação, Saúde e Assistência Social.

12 O abandono escolar foi eleito como tema prioritário em reuniões vinculadas ao Projeto Agenda Caximba (MPPR, 2019) com a Rede de Proteção 
do território. 

13 Diagnóstico Socioterritorial do Caximba (MAIOR; MELLO; VIGOLO, 2017).

realizar a matrícula na Escola foram encami-

nhados para a Escola Pereira Neto (MAIOR; 

MELLO; MIGOLO, 2017).

Referente ao ano de 2019, a diretora do Colégio 

informou que, no início do ano, parte das crianças 

não conseguiram matricular-se na instituição, 

pois, mesmo com a priorização do atendimento 

de crianças e adolescentes do território, o equipa-

mento não consegue atender a demanda. Ainda, 

informou que foi aberta nova turma do sexto ano 

do ensino fundamental a fim de atender a maior 

demanda que se concentra nessa série.

A Escola Municipal Joana Raksa atende 815 

crianças (do pré ao 5º ano) e em 2017 a lista de 

espera da pré-escola ao primeiro ano era de 20 

crianças (INEP, 2017). Em 2019, a informação é de 

que não havia lista de espera, pois as crianças que 

aguardavam foram atendidas na Escola Municipal 

Leonel Brizola, que fica a 10 km da Escola Joana 

Raksa, com oferta de transporte municipal.

No Diagnóstico Socioterritorial do Caximba 

(MAIOR; MELLO; VIGOLO, 2017) constam impor-

tantes informações, pontuadas pelas conselheiras 

tutelares da Regional Tatuquara, que contribuem 

para a leitura sobre a situação de acesso aos equi-

pamentos de educação básica do território. A 

partir dessas informações, foi possível identificar 

que há disponibilização de transporte municipal 

para atender às crianças que não conseguiram 

vaga na Escola Joana Raksa e, são matriculadas 

em outras escolas da regional, mas, no que se 

refere aos estudantes que não conseguiram vaga 

no Colégio Estadual Maria Gai e foram matricu-

lados em outras escolas, a Secretaria de Estado 
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da Educação não oferece transporte. E sobre essa 

ausência na oferta de transporte, as conselheiras 

indicaram que impossibilita o preenchimento de 

vagas em aberto no Colégio Estadual Guilherme 

Maranhão que poderiam ser preenchidas pela lista 

de espera do Colégio Maria Gai. 

Ainda, as conselheiras apontaram que a maior 

problemática do território refere-se às vagas do 

CMEI Caximba: há poucas vagas para atender a 

demanda. Sobre tal aspecto, será aprofundado na 

sequência deste relatório, no tópico que se condi-

ciona à Educação Infantil. 

De acordo com as informações do Relatório 

Técnico (2019), na lista entregue por liderança 

comunitária, 7 crianças/adolescentes buscavam 

vaga na Escola Maria Gai; 7 na Escola Joana Raksa 

e 13 no CMEI Caximba para o ano letivo 2020.

A partir da reflexão sobre os dados coletados e 

informações obtidas nas visitas institucionais aos 

equipamento públicos, concluiu-se no Relatório 

Técnico (MAIOR; MELLO; VIGOLO, 2017) que a 

situação de acesso à educação foi parcialmente 

resolvida, em especial pela disponibilização de 

transporte para estudantes do ensino funda-

mental e abertura de mais uma classe de 6ª série, 

porém pontua que “ainda há importante demanda 

reprimida no território, principalmente para as 

séries iniciais” (MAIOR; MELLO; VIGOLO, 2017).

4.2.4 Educação Infantil

No Brasil, a educação escolar pública é dever do 

Estado e a Educação Infantil - EI gratuita deve ser 

garantida para crianças com até 5 anos de idade, 

segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

14 A primeira infância abrange os primeiros 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança (Lei 13.257/2016, art. 2º).

15 O Diagnóstico Socioterritorial da Caximba é integrante e produto do Projeto Intersetorial de Assessoramento Técnico – Mobilização e Organi-
zação Comunitária, proposto, em 2017, pela Promotoria de Justiça das Comunidades de Curitiba e NATE/CAEx, com apoio da SUBPLAN.

Nacional - LDB (Lei nº 9.394/1996), sendo uma 

das formas de efetivar o direito à educação. A EI é 

ofertada em creches, ou entidades equivalentes, 

para crianças de até 3 anos e pré-escolas, para as 

crianças de 4 a 5 anos de idade.

A primeira infância14 é uma etapa importante para 

o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento 

humano, período em que as crianças realizam as 

primeiras interações, a construção de sentido e 

atribuição de significado para o que observam. 

Sendo assim, as Diretrizes Curriculares Nacio-

nais para a Educação Infantil (DCNEI, Resolução 

CNE/CEB nº 5/2009) indicam que as brincadeiras 

e interações devem ser eixos estruturantes das 

práticas pedagógicas.

Porém, mesmo sendo fundamental para o desen-

volvimento das crianças, no levantamento de 

dados primários junto à comunidade do Caximba 

foi identificado que há no território falta de vagas 

na Educação Infantil.

O Diagnóstico Socioterritorial do Caximba 

(MAIOR; MELLO; VIGOLO, 2017),15 produzido 

pela equipe do CAEx/NATE - Núcleo de Apoio 

Técnico Especializado, do MPPR, em 2017, contri-

buiu com informações importantes para a leitura 

sobre a situação de déficit de vagas na Educação 

Infantil no território. 

O referido Diagnóstico indica que a Educação 

Infantil no território é ofertada no Centro de 

Educação Infantil do Caximba, com capaci-

dade para atender 130 crianças, de 0 a 5 anos de 

idade e à época apresentava fila de espera de 50 

crianças. Porém, segundo o que consta no diag-

nóstico, o dado não corresponde à real demanda 
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do território, pois, conforme informado, as famí-

lias não procuram o CMEI para realizar a matrícula 

porque sabem que não há vagas.

A diretora do CMEI, em informações coletadas 

recentemente, indicou que a partir de 2019, o 

cadastro para vagas é realizado somente por meio 

de sistema online. Não há informações sobre a lista 

de espera, pois na ocasião em que a equipe do MPPR 

realizou visita ao equipamento, a lista de espera 

oficial não havia sido disponibilizada à instituição pela 

Secretaria Municipal de Educação. Para 2020 havia 

as seguintes vagas a serem preenchidas: 18 vagas 

para o Berçário; 6 vagas para o Maternal; 1 vaga para 

o Pré 1 e o Maternal 2 e o Pré 2 não estavam com 

vagas em aberto (CAEx/NATE, 2019).

O CMEI foi projetado para atender a população 

que consta nos dados do IBGE – 2.522 habitantes 

– o que não representa o atual cenário popula-

cional, que segundo informações dos equipa-

mentos públicos locais e lideranças comunitárias, 

possui estimativa de que 9 mil pessoas vivem no 

território (CAEx/NATE, 2017).

E partindo dos dados coletados junto à Unidade de 

Saúde do bairro há “726 crianças de 0 a 5 anos no 

bairro sendo atendidas na Saúde. Tal informação 

reflete em déficit de 82% de vagas na educação 

infantil no território” (CAEx/NATE, 2017, p. 27).

O mesmo pode ser observado nos dados forne-

cidos pela FAS, a partir da base de dados do 

CadÚnico, em que estão cadastradas 710 

crianças de 0 a 5 anos. No contexto dos CMEIs 

averiguou-se a capacidade para atender somente 

130 crianças no território (FAS, 2019).

Portanto, faz-se fundamental não perder de vista 

que o acesso à Educação Infantil trata-se de um 

direito de todas as crianças e caracteriza-se como 

obrigatória para crianças a partir de 4 anos de 

idade, devendo o poder público estar atento para o 

crescimento populacional do território, prevendo 

equipamentos e equipes que possam atender a 

real demanda, com estrutura física adequada e 

todas as condições necessárias para ofertar uma 

educação de qualidade.

4.2.5 Frequência e defasagem escolar

O número de crianças/adolescentes de 0 a 17 anos 

cadastrados na base do Cadastro Único totalizam 

2.128. Dentre esse número, 1.418 são crianças/

adolescentes entre 6 e 17 anos, dos quais 94% 

frequentam a escola, conforme mostra o Gráfico 12.

Gráfico 12 - Porcentagem de crianças/

adolescentes de 6 a 17 anos  

que frequentam a escola

Fonte: Dados secundários fornecidos pela FAS (2019).

 

O gráfico expressa que quase a totalidade de 

crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos estão 

inseridas no ensino regular. Porém, 4,5%, um total 

de 64 crianças/adolescentes, não frequentam 

a escola, e ainda o percentual de 1,5% nunca 

frequentou, o qual representa 21 crianças/adoles-

centes (FAS, 2019). 

Não frequenta Nunca frequentouFrequenta

4,5% 1,5%

94,0%
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Gráfico 14 - Fluxo escolar por faixa etária

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil com base no PNUD, Ipea e FJP (2013).

Gráfico 13 - Percentual de alunos com um ano ou 

mais de atraso por ano escolar - Escola Municipal 

Joana Raksa

Fonte: Dados secundários fornecidos pela Escola Municipal Joana 
Raksa (2019).

Assim, reflete-se sobre o acesso à educação no 

território, bem como demais direitos que podem 

influenciar na falta de acesso a este direito. Portanto, 

necessário se faz frisar a importância de articular 

ações para que as crianças/adolescentes que não 

frequentam, bem como as que nunca frequentaram, 

possam acessar seu direito à educação. 

Observa-se que tais dados foram extraídos da 

base de dados do Cadastro Único, o que significa 

que se refere unicamente às crianças e adoles-

centes incluídas no referido Cadastro.
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Os dados fornecidos pela Escola Municipal Joana Raksa possibilitam análises em relação ao percen-

tual de alunos com um ano ou mais de atraso escolar, conforme o Gráfico 13. Os dados fornecidos 

nos mostram o total de alunos por ano escolar, os quais são: 1º ano, acima de 2,5%; 2º ano, 2,5%; 3º 

ano, 10%; 4º ano, 12,5%; 5º ano, 10%.

Assim, foi elaborada uma análise sobre o fluxo escolar por faixa etária, em que se realizou uma compa-

ração entre Caximba/Campo de Santana, Paraná e Brasil, em 2010, conforme Gráfico 14.
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Em duas das faixas etárias analisadas, o território 

Caximba/Campo de Santana apresenta dados 

satisfatórios quando comparados ao estado e país. 

A proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é 

de 91,81%, muito parecido com a situação esta-

dual e nacional, e quanto aos jovens de 15 a 17 

anos com ensino fundamental completo, a taxa 

do território é de 71,68%, representando melhor 

resultado comparado ao Paraná e Brasil.

Porém, ao observar as crianças e adolescentes de 11 

a 13 anos que frequentam os anos finais do ensino 

fundamental, bem como os jovens de 18 a 20 anos 

com ensino médio completo, estes apresentam um 

resultado abaixo das médias estadual e nacional.

A proporção de crianças de 11 a 14 anos frequentando 

os anos finais do ensino fundamental é de 79,40%, indi-

cando que há um número considerável que não possui 

acesso ao ano escolar correspondente à idade.

A proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino 

médio completo é de 32,78%, abaixo dos índices 

do estado e do país.

Nesse contexto, a discussão sobre “juventudes” é 

de suma importância, pois reflete-se sobre o fato 

de que a condição de classe determina os acessos 

e não acessos:

enquanto os filhos estudantes e recém-formados da 

classe média podem obter ajuda financeira familiar e 

retardar a entrada no mercado de trabalho, os filhos 

das classes subalternas são obrigados a trabalhar mais 

cedo, evadir-se da escola e ocupar empregos consi-

derados ruins e mal pagos (LIMA, 2019, p. 162).

O Gráfico 15 apresenta a situação de crianças 

e adolescentes que não sabem ler e escrever, 

acabam expressando a exclusão do acesso a um 

direito fundamental e torna o território e as famí-

lias potencialmente mais vulneráveis.

Gráfico 15 - Total de crianças/adolescentes que 

não sabem ler e escrever por faixa etária

Fonte: Dados secundários fornecidos pela FAS (2019). 

No que se relaciona à porcentagem de alfabeti-

zação entre as crianças e os adolescentes, de 740 

crianças entre 6 e 11 anos cadastradas, um total 

de 287 não sabem ler e escrever. Ainda, na faixa 

etária de 12 a 17 anos, de um total 678 adoles-

centes apresenta-se um número de 24 adoles-

centes que não sabem ler e escrever. Este dado 

gera reflexões tanto sobre o acesso à educação, 

como também a qualidade da mesma, em um 

contexto em que a educação básica é meta 

universal da política educacional. 

Trata-se de um dado expressivo, ao considerar o 

Plano Nacional de Educação, que estabelece como 

Meta 5 a alfabetização na idade certa. O Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa expressa 

o empenho para se fazer cumprir esta meta. De tal 

forma, o Distrito Federal, Estados e Municípios têm 

o compromisso de assegurar que todas as crianças 

estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final 

do 3º ano do ensino fundamental.
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A educação é um direito fundamental que deve ser o princípio orientador de qualquer sociedade que 

se queira democrática e justa. Se na história das infâncias, o acesso à educação foi-lhes negado e nem 

sempre entendido como um direito humano, atualmente, talvez seja o direito fundamental com maior 

cobertura de acesso para esse grupo populacional. No entanto, o mesmo não se aplica às condições para 

a permanência de crianças e adolescentes, o que expressa a frágil integralidade dos direitos e das políticas 

públicas. Associado ao direito à educação, dois elementos significativos colaboram no seu cumprimento: 

as condições para o acesso e permanência; e a igualdade no acesso ao conjunto de direitos. 

A educação gratuita, de qualidade e próxima à residência das crianças e adolescentes é um direito 

de todos, sem distinção. No entanto, a distância entre as promessas em termos das garantias legais, 

e a efetividade de uma educação de qualidade ainda é significativa. Não se trata apenas de assegurar 

vagas suficientes para atender a demanda existente, mas de tornar as escolas espaços atrativos, cria-

tivos, de contínua aprendizagem e com qualidade adequada. Podemos analisar que nas visitas institu-

cionais aos equipamentos públicos, localizou-se apenas uma escola municipal no território (MAIOR; 

MELLO; VIGOLO, 2017), um Colégio Estadual e um CMEI, devendo as famílias cadastrar os seus filhos 

em escolas a outros bairros próximos, como Campo de Santana, Rio Bonito e até mesmo em outro 

município como Araucária.

4.2.6 Inclusão Social de crianças com deficiência

Em relação ao presente tópico, o único dado existente no que se refere a crianças e adolescentes com 

deficiência é a quantidade de pessoas até 17 anos com deficiência cadastradas na base do CadÚnico no 

território, especificados na Tabela 2.

Tabela 2 - Percentual de pessoas de até 17 anos com deficiência

INDICADORES RESULTADO

Total de crianças/adolescentes de 0 a 17 anos 2.128

Total de crianças/adolescentes de 0 a 17 anos com deficiência 90

Percentual de crianças/adolescentes de 0 a 17 anos com deficiência 4,2%

Fonte: Dados secundários fornecidos pela FAS (2019).

Observa-se que se trata de um número consi-

derável de crianças e adolescentes com defici-

ência. De tal forma, pondera-se que a falta de 

dados referentes à inclusão social desse público 

levanta questionamentos sobre o acesso a 

direitos.

4.2.7 Trabalho infantil

Sobre a taxa de identificação do trabalho infantil no 

território da Caximba, os dados da Tabela 3 carac-

terizam que a Caximba tem um elevado número em 

relação aos demais bairros do município de Curitiba.
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Tabela 3 - Representação gráfica dos bairros de residência das vítimas de trabalho infantil

N° Bairro Total de 
Notificações

População de  
0 a 17 anos

Taxa até  
17 anos

20 Cajuru 17 26.264 0,6

23 Campo de Santana 4 9.542 0,4

27 Caximba 4 861 4,6

30 CIC 16 49.900 0,3

34 Ganchinho 6 4.055 1,5

36 Guaíra 3 3.623 0,8

39 Jardim Botânico 3 1.048 2,9

49 Parolin 23 3.329 6,9

53 Prado Velho 21 1.703 12,3

54 Rebouças 4 2.029 2,0

69 Tatuquara 17 18.316 0,9

Fonte: Januário (2018).

Ao ratificar a convenção nº 138, bem como a 

recomendação nº 146 da Organização Interna-

cional do Trabalho (OIT), a legislação brasileira 

estabelece por meio do Decreto 4.134/02, a idade 

mínima para admissão a emprego de 16 anos. A 

convenção nº 138 tem por objetivo garantir o 

pleno desenvolvimento físico e mental da criança 

e do adolescente.

Assim, o trabalho infantil se enquadra como um 

conjunto de atividades que podem 

prejudicar a saúde e o desenvolvimento mental, 

físico, social ou moral das crianças e compro-

meter a sua educação, privando-as da oportu-

nidade de frequentar a escola ou obrigando-as 

a abandoná-la ou, ainda, forçando-as a tentar 

conjugar os estudos com uma carga de trabalho 

excessiva (MACEDO, 2011, p. 20).

Ao observar a tabela apresentada anteriormente 

com o número de notificações de trabalho infantil 

por bairro, considera-se que o bairro Caximba 

apresenta um número de notificações elevado 

(4), pois a fonte utilizada demonstra a população 

de 0 a 17 anos do território sendo um total de 861. 

Assim, ao comparar o número de notificações 

com o total de crianças e adolescentes, as notifi-

cações podem ser consideradas como muito altas.

4.3 VIOLÊNCIAS TERRITORIAIS E 

INTRAFAMILIARES

Tratar das violências territoriais e intrafamiliares 

pressupõe a análise de indicadores nas esferas da 

saúde, da própria violência, das condições socio-

econômicas das famílias, entre outros. Assim, a 

seção busca reunir os principais dados encon-

trados nas fontes secundárias pesquisadas, refe-

rentes a essas dimensões, a fim de elucidar situa-

ções e despertar atenção para questões passíveis 

de intervenção, contribuindo com o desenvolvi-

mento do território.

4.3.1 Condições de saúde

A expectativa de vida, também utilizada como 

esperança de vida ao nascer, é um importante indi-

cador que permite analisar variações temporais e 

geográficas e contribui para a avaliação dos níveis 

de vida e de saúde da população. Ela representa o 

número médio de anos que pode se esperar que a 
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qualidade da saúde prestada a esta população, 

refletindo as condições de desenvolvimento socio-

econômico e infraestrutura ambiental, tal como 

o acesso aos recursos disponíveis para atenção à 

saúde materna e da população. Ela tem o potencial 

de subsidiar processos de planejamento, gestão 

e avaliação de políticas e ações da atenção ao 

pré-natal e ao parto (RIPSA, 2008).

Na Tabela 4, observa-se que os dados compre-

endem o ano de 2013 e consideram os territó-

rios da Caximba e Campo de Santana. No mesmo 

ano, considerando o município de Curitiba, a taxa 

de mortalidade infantil é de 11,9 óbitos por mil 

nascidos vivos, enquanto na região metropolitana o 

número chega a 11,2 óbitos por mil nascidos vivos.

 

Observa-se que a mortalidade infantil indicada pela 

taxa que contempla o bairro da Caximba é maior que 

no município e região metropolitana, porém, dentro 

dos parâmetros considerados baixos (número infe-

rior a 20), pela Organização Pan-Americana da 

Saúde. É importante, porém, que isso não exclua o 

planejamento e desenvolvimento de ações capazes 

de reduzir ainda mais essa taxa.

4.3.2 Vulnerabilidade

No que se refere às vulnerabilidades, um indicador de 

suma relevância é a taxa de vulnerabilidade à pobreza. 

Conforme indica o Gráfico 17, no ano 2000, no 

território da Caximba/Campo de Santana, ela era 

população de um determinado território irá viver, 

considerando as mesmas condições de vida e 

saúde do momento do nascimento. 

Com referência ao Gráfico 16 sobre a expecta-

tiva de vida dos moradores da Caximba, os dados 

apresentam a disparidade na relação entre Curi-

tiba e Região Metropolitana.

Gráfico 16 - Expectativa de vida

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil com base no 
PNUD, Ipea e FJP (2013).

Em comparação com o município de Curitiba e 

região metropolitana, apesar de haver uma boa 

expectativa de vida no território da Caximba, ela 

é consideravelmente menor. Contudo, trata-se de 

um número positivo, uma vez que, segundo o IBGE 

(2010), a expectativa de vida no Brasil é de 76,3 

anos – valor que o município de Curitiba atingiu.

Deve-se considerar que, na medida em que a 

expectativa de vida se eleva, ela sugere melhoria 

das condições de vida e saúde da população.

Por conseguinte, o indicador de mortalidade infantil 

também pode contribuir com a leitura do terri-

tório, uma vez que é importante na mensuração da  

Caximba Curitiba Região
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Tabela 4 - Mortalidade Infantil – por nascidos vivos

Taxa de mortalidade infantil 
até 1 ano de idade por mil 
nascidos vivos

14,8

Taxa de mortalidade até 
5 anos de idade por mil 
nascidos vivos

17,3

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil com base no 
PNUD, Ipea e FJP (2013)

Nota: o termo mortalidade infantil refere-se a crianças nascidas vivas 
até 1 ano. Nas demais não se usa o termo infantil.
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de 36,52%. Observa-se que, ao longo de 10 anos, a 

taxa reduziu em mais de 50%, o que é algo bastante 

positivo. Contudo, há de se atentar que foi a partir 

de 2010 que o bairro passa por processo de cresci-

mento significativo com o surgimento de ocupações 

irregulares, em especial à ocupação 29 de Outubro. 

Conforme o Gráfico 17, a taxa de vulnerabilidade à 

pobreza considera a proporção dos indivíduos com 

renda domiciliar per capita igual ou inferior a 1/2 

salário-mínimo. Uma vez que os valores se referem 

ao ano de 2010, a análise considerou a renda de R$ 

255,00 mensais, o equivalente a 1/2 salário-mínimo 

nesta data. 

Gráfico 17 - Taxa de vulneráveis à pobreza

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil com base no 
PNUD, Ipea e FJP (2013).

Há um consenso de que a vulnerabilidade possa 

ser definida como perda de bem-estar causada 

pela incerteza de eventos. A vulnerabilidade e a 

pobreza não são conceitos sinônimos, apesar de 

estarem relacionados, uma vez que muitas famílias 

com rendas inferiores estão vulneráveis a priva-

ções futuras (RIBAS, 2007).

Assim, o indicador apresenta análise fundada no 

quesito financeiro, considerando que mesmo 

eventos como uma mudança climática, a perda de 

um emprego, as condições de saúde, acesso a bens 

e serviços, entre outros, podem surtir impacto 

negativo na vida dos indivíduos.

Apesar da melhoria verificada no indicador apresen-

tado, o bairro Caximba, através de dados extraídos 

da FAS (2019), confirmam grande vulnerabilidade 

relacionada à capacidade de renda das famílias. 

Uma forma de reduzir as vulnerabilidades das famí-

lias é o acesso às políticas públicas. Destaca-se 

a importância do Cadastro Único, BPC e Bolsa 

Família, pois para muitas famílias do território esses 

benefícios são a única fonte de renda. São bene-

fícios e programas que a assistência social deve 

ofertar às famílias em situação de vulnerabilidade, 

visando a prevenção de violações de direitos e o 

desenvolvimento de capacidades e protagonismo 

social, com garantia de segurança de renda, sobre-

vivência e autonomia.

Os indicadores que versam sobre os acolhimentos 

nas famílias também devem ser considerados em 

análises acerca das vulnerabilidades e violências, 

sendo o acolhimento institucional uma alterna-

tiva de proteção social a crianças e adolescentes 

(conforme será mencionado posteriormente), 

pessoas idosas, com deficiência, entre outros 

grupos em variadas situações.

Em relação ao território, os limites de dados 

mais detalhados disponíveis na fonte consultada 

impedem uma maior interpretação, entretanto 

são capazes de demonstrar haver situações em 

que o acolhimento institucional se deu enquanto 

alternativa.

Conforme observa-se na Tabela 5, em relação 

ao total de famílias cadastradas no CadÚnico no 
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território, a taxa de famílias com membros internados em alguma instituição – considerando que a 

fonte de dados não disponibilizou os respectivos locais – é razoavelmente baixa. Contudo, deve-se 

atentar às razões que justificam tais situações. 

Tabela 5 - Taxa de famílias com membros internados em alguma instituição

Famílias cadastradas 2.059

Famílias com membros internados 12

Taxa de famílias com membros internados – em % das famílias cadastradas 0,6%

Fonte: Dados secundários fornecidos pela FAS (2019).

4.3.3 Homicídios e ocorrências gerais

Observando os indicadores apresentados no Gráfico 18, tem-se que na Caximba, em 2015, ocorreram 

118,95 homicídios e ocorrências gerais (homicídios, suicídios, confronto com a polícia, latrocínio e lesão 

corporal sem morte) proporcionalmente ao quantitativo de 100.000 habitantes, valores 2,7 e 2,2 vezes 

maior do que os registrados pelo município, respectivamente.

Gráfico 18 - Homicídios e ocorrências gerais no território

Fonte: IPPUC (2015).

O infográfico da Figura 7 representa o quantitativo de mortes por homicídios ocorridos em Curitiba por 

bairros no ano de 2011, tendo a Caximba registrado 3 homicídios de janeiro a junho. Considerando a 

proporção utilizada (100.000 habitantes), apesar do número não ser alto, no que se refere à média propor-

cional, o bairro se situa entre aqueles que somam mais de 40 casos, como é o caso da cidade de Curitiba, 

estando três vezes maior do que a taxa aceitável pela Organização Mundial da Saúde, que é de 10 casos a 

cada 100 mil habitantes. 

Homicídios Ocorrências Gerais

42,81
52,06

118,95 118,95

CaximbaCuritiba
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Segue mais um indicador referente à ocorrência 

de homicídios no território:

Figura 7 – Representação dos homicídios  

no município por bairros 

Fonte: Gazeta do Povo (2011).  

Nota: Infográfico / Mapa dos Homicídios.

Considerando o que apresentam os dois indica-

dores, o que se tem são quantitativos exorbitantes 

em relação à violência no território decorrente de 

homicídios. Em razão desses altos valores, deve-se 

atentar ao seguinte:

O indicador mais tradicional para medir a preva-

lência de homicídio nas localidades é a taxa por 100 

mil habitantes. As comparações sobre violência 

envolvendo países e estados são balizadas geral-

mente por este tipo de indicador, o qual, contudo, 

é inadequado quando se objetiva avaliar a preva-

lência em localidades com baixo povoamento. 

Isto ocorre porque o homicídio é um evento 

raro. Assim, quando a população da localidade 

é pequena, dois problemas podem ocorrer. Em 

primeiro lugar, muitas vezes não se observam inci-

dentes letais num determinado ano, o que redunda 

numa taxa de homicídios igual a 0. Contudo, isto 

não implica dizer que não haja alguma probabili-

dade positiva de um incidente letal ocorrer nesta 

cidade, mas que a janela temporal não foi suficien-

temente longa. A variabilidade da estimativa linear 

(taxa por 100 mil habitantes) torna-se muito alta, o 

que diminui a confiança no indicador. Por exemplo, 

se numa cidade com 5 mil habitantes, bastante 

pacata, tivesse ocorrido um problema pontual em 

que cinco pessoas tivessem sido mortas, a taxa de 

homicídios iria para 100 homicídios por 100 mil habi-

tantes, e esta cidade estaria entre as mais violentas 

do mundo (CERQUEIRA et al., 2013, p. 883).

Dessa forma, o ideal seria que a análise da violência 

em relação ao bairro da Caximba, que se enquadra 

na definição de localidades com baixo povoa-

mento, fosse feita de maneira diferente, sendo 

fiel ao número real de ocorrências registradas sem 

que a proporção utilizada extrapole esses valores, 

que podem causar uma série de constrangimentos 

e interpretações errôneas e equivocadas sobre o 

território.

4.3.4 Notificação de violências

De acordo com dados do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), Curitiba totalizou 

8.171 situações de violência notificadas em 2018, 

sendo 5.503 contra crianças e adolescentes, 2.244 

contra mulheres e 424 contra idosos.

A grande maioria das notificações na capital, 

cujas vítimas são crianças e adolescentes,  

referem-se à violência intrafamiliar (77%), seguida 

de violência autoprovocada (13%) e extrafamiliar 

(6%), conforme Tabela 6. 
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Tabela 6 - Número e percentual de notificações segundo a natureza de violência em Curitiba em 2018 

NATUREZA DA 
VIOLÊNCIA

CRIANÇA/
ADOLESCENTE MULHER PESSOA IDOSA

N. % N. % N. %

Intrafamiliar 4.280 77,8 941 41,9 322 75,9

Extrafamiliar 337 6,1 337 15,0 41 9,7

Autoprovocada 750 13,6 953 42,5 56 13,2

Institucional 81 1,5 7 0,3 4 0,9

Ignorada 55 1,0 6 0,3 1 0,3

Total 5.503 100,0 2.244 100,0 424 100,0

Fonte: SINAN (2019).

Tabela 7 - Notificações por segmento na Regional Tatuquara em Curitiba em 2018

FAIXA ETÁRIA N.

Criança/Adolescente 492

Mulher 134

Pessoa Idosa 14

Total 640

Fonte: SINAN (2019).

Tabela 8 - Notificações de violência sofrida por crianças e adolescentes por faixa etária e tipo de violência na 

Regional Tatuquara/Caximba em Curitiba em 2018 

TIPO

Faixa etária

< 1 a 01 a 04 05 a 09 10 a 14 15 a 17 Total

n. % n. % n. % n. % n. % n. %

Negligência 1 95,4 3 42,8 16 66,7 12 60,0 3 42,9 35 59,3

Física 0 3,7 3 42,8 5 20,8 1 5,0 1 14,3 10 16,9

Sexual 0 0,9 0 0,0 2 8,3 2 10,0 0 0,0 4 10,3

Psicológica 0 0,0 1 14,4 1 4,2 3 15,0 1 14,3 6 6,7

Financeira 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Trabalho infantil 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Autoprovocada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,0 2 28,6 4 6,8

Total 1 100,0 7 100,0 24 100,0 20 100,0 7 100,0 59 100,0

Fonte: SINAN (2019).

Já no que tange à Regional Tatuquara foram 646 notificações no ano de 2018, conforme Tabela 7:

Entre as violências sofridas por crianças e adolescentes na Caximba, notificadas em 2018, destacam-se 

as situações caracterizadas como “negligência”, em especial entre crianças de 5 a 9 anos. Os dados 

apresentados na Tabela 8 indicam que ocorreram 59 notificações de violências sofridas por crianças e 

adolescentes na Caximba. Já no ano de 2019, os dados preliminares apontam um aumento nas notifica-

ções do SINAN: 
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O aumento significativo nas notificações em 2019 

pode indicar maior conscientização para a denúncia 

de violências no território, ou aumento das situações 

violentas, em especial com crianças e adolescentes, 

conforme especificações da Tabela 9.

De acordo com o Protocolo da Rede de Proteção 

à Criança e ao Adolescente em situação de risco 

para a violência de Curitiba, os casos e famílias 

notificadas devem ser acompanhadas pela Rede 

de Proteção Local16 a fim de que as políticas seto-

riais atuem conjuntamente para superação das 

situações de violência e risco vivenciadas. Em 

2019 eram acompanhados pela Rede Local da 

Caximba cerca de 170 casos.17

No que se refere especificamente ao público 

infantojuvenil, além do acompanhamento pela 

Rede de Proteção, podem ser indicadas medidas 

de proteção (pelo Conselho Tutelar e Poder 

Judiciário). A mais drástica delas, o acolhimento, 

deve ser aplicada de forma excepcional e depois 

16 A Rede de Atenção e Proteção a Pessoas em Situação de Risco para a Violência em Curitiba conta com 1 Coordenação Municipal, 10 Coorde-
nações Regionais e 111 Redes Locais (dentre elas a Rede Local da Caximba). A Rede Local se reúne para: estudar o caso; decidir quais são as 
medidas de proteção que devem ser desencadeadas (desde a orientação e atendimentos/encaminhamentos necessários); acompanhamento do 
notificado e da família pelo serviço notificador, se necessária a intervenção judicial.

17 Informação repassada em reunião da Agenda Rede de Proteção, tendo como participantes representantes da Rede de Proteção do território e 
do MPPR.

18 As Redes de Proteção fundamentam-se nos princípios da integralidade do atendimento, intersetorialidade e incompletude institucional e 
supõem planejamento e execução de ações preventivas, construção coletiva e horizontal de fluxos e protocolos de atendimento, intersetoriais 
e interinstitucionais – abrangendo as diversas políticas, equipamentos e suas atribuições – com vistas ao atendimento a usuários/famílias que se 
encontrem em situação de risco ou com direitos violados.

de esgotadas todas as demais alternativas para 

proteção das crianças e adolescentes.

Nesse sentido, ressaltamos a importância do 

efetivo funcionamento dos equipamentos 

públicos, com profissionais em número sufi-

ciente para atendimento das demandas e condi-

ções de trabalho condizentes. Necessário 

também fortalecer a articulação dos profissio-

nais, traduzido na proposta das Redes de Prote-

ção,18 em especial da Rede Local da Caximba, 

enquanto estratégia de superação da fragmen-

tação das políticas públicas. 

4.3.5 Violações de direitos de crianças e 
adolescentes

No que se refere à ocorrência de violações de 

direitos de crianças e adolescentes, há de se 

expor alguns indicadores de suma importância 

para a leitura e posterior enfrentamento das 

mais diversas situações de violação as quais este 

público é submetido.

Cabe destacar que para calcular as taxas apresen-

tadas na Tabela 10, os organizadores do “Diag-

nóstico da realidade social da infância e juventude 

do município de Curitiba (2018)” consideraram 

o número de crianças e adolescentes presentes 

no território da Caximba como sendo de 861. 

Contudo, os dados do Cadastro Único (FAS, 

2019) apontam que há 2.128 cadastrados de 0 

a 17 anos. Apesar desta diferenciação que pode 

Tabela 9 - Notificações por faixa etária e segmento 

no bairro Caximba em Curitiba 

CAXIMBA

FAIXA 
ETÁRIA N. %

Criança/
Adolescente

88 95,7

Mulheres 4 4,3

Homens 0 0,0

Pessoa Idosa 0 0,0

Total 92 100,0

Fonte: Secretaria de Vigilância à Saúde (2019).
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interferir na interpretação da realidade do território, em especial no cálculo das taxas pelo cruzamento 

de dados, entende-se como relevante o levantado nesta fonte. Conforme demonstrado, a Tabela 10 

apresenta a taxa de acolhidos representada considera o número de crianças e adolescentes acolhidos 

por mil habitantes. No bairro, a quantidade de acolhidos soma o total de 11, totalizando uma taxa de 

12,8% em relação à população total de 0 a 17 anos do território, portanto a maior taxa de acolhimentos 

do município de Curitiba.

Tabela 10 - Taxa de acolhidos – 0 a 17 anos

Faixa etária Bairro Quantidade População de  
0 a 17 anos Taxa

27 Caximba 11 861 12,8

49 Parolin 31 3.329 9,3

53 Prado Velho 15 1.703 8,8

15 Bom Retiro 7 850 8,2

39 Jardim Botânico 5 1.048 4,8

56 Santa Cândida 40 8.531 4,7

14 Boa Vista 27 6.249 4,3

19 Cachoeira 10 2.765 3,6

28 Centro 14 3.955 3,5

70 Tingui 9 2.622 3,4

38 Hugo Lange 2 586 3,4

Fonte: Januário (2018). 

Tabela 11 - Quantitativo de acolhimentos na Regional Tatuquara e motivo de acolhimento

MOTIVO DECLARADO DO 
ACOLHIMENTO CASOS PERCENTUAL

Negligência 25 45,2%

Violência física 11 25,5%

Abandono 8 16,7%

Uso de SPA responsável 3 4,2%

Violência psicológica 4 5,6%

Violência sexual 2 2,8%

Total 53 100%

Fonte: Januário (2018).

Levando em conta a Regional em que se situa o bairro da Caximba, que totalizou 71 acolhimentos, 

o motivo declarado do acolhimento apresentado pelo diagnóstico corrobora com o exposto nas 

notificações do SINAN e aponta a “negligência” como motivo mais recorrente.

Conforme demonstrado na Tabela 11, a negligência é o principal motivo de acolhimento em 35,2% das 

situações elencadas na Regional Tatuquara. O levantamento segue o exposto no estado do Paraná, 

onde a negligência também é apontada como principal motivo de acolhimento. 
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Dentre as Regionais de Curitiba, em 2016, a 

segunda maior taxa de acolhidos foi a da Regional 

Tatuquara. Deve-se atentar ao número consi-

derável de acolhimentos realizados no bairro 

Caximba assim como em sua respectiva Regional, 

uma vez que segundo o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), o encaminhamento da 

criança ou adolescente a serviços de acolhimento 

somente deve ocorrer de maneira excepcional e 

depois de esgotadas todas as possibilidades para 

que a criança/adolescente permaneça com a 

família de origem ou família extensa.

Considerando o Direito à Convivência Fami-

liar; o elevado número de acolhimentos tanto na 

Caximba, quanto na Regional Tatuquara; bem como 

o principal motivo do acolhimento, se faz neces-

sário refletir acerca do conceito de “negligência”.

Indica-se que tal conceito esteja alinhado ao exposto 

no ECA, garantindo assim que as situações de vulne-

rabilidade socioeconômica não sejam caracterizadas 

como motivadoras para afastamento de crianças 

e adolescentes de suas famílias de origem sob o 

conceito generalista de negligência.19 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 

12 sobre a taxa de notificação de negligência, a 

Caximba apresenta índice muito alto de notifi-

cações (24) em relação à população de 0 a 17 

anos do território (861), resultando numa taxa 

de 27,9%. A Caximba configura-se, portanto, 

como o território com a maior taxa de notifica-

ções de negligência.

19 A negligência se constitui na omissão injustificada por parte do responsável em supervisionar ou prover as necessidades básicas da criança e 
adolescente que, em face de seu estágio de desenvolvimento e de suas condições físicas e psicológicas, dependem de cuidados prestados por 
familiares ou responsáveis (MDS, 2009).

De acordo com o conceito de negligência e 

conteúdo já mencionado acima, reafirma-se a 

necessidade de diferenciar a negligência de situ-

ações que se justificam pela condição de vida da 

família, buscando a garantia de que não ocorram 

casos de retirada do convívio familiar devido à 

condição de pobreza ou outras vulnerabilidades 

vivenciadas pela família. Dessa forma, as famílias que 

se encontram em situação de vulnerabilidade socio-

econômica devem ser inseridas em programas de 

apoio, atendimento e acompanhamento, no âmbito 

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Ainda, a caracterização de uma situação como 

negligência deve considerar se há ou não inten-

cionalidade de provocação daquela situação. Essa 

consideração da intencionalidade dos pais ou 

responsáveis é fundamental para que se tenha uma 

compreensão da essência das situações de negli-

Tabela 12 - Taxa de Notificação de Negligência –  

0 a 17 anos

N° Bairro Quant.

Pop. 
de 

0 a 17 
anos

Taxa

49 Parolin 87 3.329 26,1

27 Caximba 24 861 27,9

34 Ganchinho 70 4.055 17,3

20 Cajuru 243 26.264 9,3

60 São Braz 51 5.740 8,9

72 Umbará 60 5.951 10,1

56 Santa Cândida 88 8.531 10,3

30 CIC 412 49.900 8,3

19 Cachoeira 35 2.765 12,7

36 Guaíra 33 3.623 9,1

66 Sítio Cercado 272 34.236 7,9

Fonte: Januário (2018). 
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gência e para que se evitem a tomada de encami-

nhamentos e medidas que acabem por culpabilizar 

as famílias que, muitas vezes, já são elas mesmas 

negligenciadas pelo Estado e pelo não acesso às 

políticas sociais e direitos. 

A prevenção da violação dos direitos das 

crianças e adolescentes depende, portanto, da 

prevenção da violação dos direitos de suas famí-

lias. Por isso, um desafio que se coloca atual-

mente é a busca pela implantação, implemen-

tação e fortalecimento dos serviços públicos 

nas diversas áreas.

Conforme a especificação da Tabela 13 no terri-

tório da Caximba, a taxa de abandono de incapaz 

de vítimas de 0 a 17 anos por mil habitantes é 

de 8,1%. O valor é 4,5 vezes maior em relação 

à taxa apresentada pelo município de Curitiba, 

que é de 1,8, o que demonstra a necessidade de 

se intervir de modo a sensibilizar a rede de aten-

dimento no que se refere a estas demandas.

Tabela 13 - Taxa de Notificação de Abandono de Incapaz –  0 a 17 anos

N° Bairro Quant. Pop. de  0 a 17 anos Taxa

49 Parolin 37 3.329 11,1

34 Ganchinho 41 4.055 10,1

27 Caximba 7 861 8,1

66 Sítio Cercado 127 34.236 3,7

69 Tatuquara 50 18.316 2,7

51 Pinheirinho 37 14.027 2,6

30 CIC 116 49.900 2,3

4 Alto Boqueirão 32 14.710 2,2

53 Prado Velho 7 1.703 4,1

17 Butiatuvinha 6 3.418 1,8

59 Santo Inácio 5 1.464 3,4

Fonte: Januário (2018).

Tabela 14 -  Vítimas de Violência Sexual – 0 a 17 anos

N° Bairro Total de 
Notificações Pop. de 0 a 17 anos Taxa de 0 a 17 anos

27 Caximba 6 861 7,0

34 Ganchinho 15 4.055 3,7

49 Parolin 10 3.329 3,0

53 Prado Velho 4 1.703 2,3

56 Santa Cândida 17 8.531 2,0

69 Tatuquara 36 18.316 2,0

33 Fazendinha 13 7.244 1,8

58 Santa Quitéria 5 2.596 1,9

66 Sítio Cercado 57 34.236 1,7

60 São Braz 11 5.740 1,9

73 Vila Izabel 3 1.961 1,5

Fonte: Januário (2018).

A Tabela 14 apresenta o número de situações de violência sexual na Caximba, apresentando um número 

elevado de demandas desta violação de direitos, comparado aos demais territórios de Curitiba. 
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A violência sexual pode ser definida como:

todo ato, jogo ou relação sexual, de natureza 

erótica, destinado a buscar o prazer sensual (com 

ou sem contato físico, com ou sem o emprego da 

força física), heterossexual ou homossexual, tendo 

como finalidade estimular sexualmente a criança 

ou o adolescente ou utilizá-lo para obter uma esti-

mulação sexual para si ou para outra pessoa (VIJDF 

apud JANUÁRIO, 2018).

Observa-se que em termos de notificações, a 

Caximba apresenta 6 notificações em relação à 

população de 0 a 17 anos do território, que é de 

861, enquadrando-se num índice “muito alto”.

Destaca-se a Regional Tatuquara, que apesar de 

não estar entre aquelas com maior índice, possui 

uma taxa alta, em que as 3 fontes utilizadas pelo 

relatório de referência (SESP, 2020) demonstram 

valores entre 10,2 e 12%. O maior índice apresen-

tado advém da Rede de Proteção e refere-se à 

Regional Bairro Novo, cuja taxa chega a 16,7%.

Conforme a taxa do território da Caximba,  

constatou-se como demanda o quantitativo de 7 

notificações de violência sexual para cada mil habi-

tantes da faixa etária de 0 a 17 anos, trata-se de indi-

cador preocupante em relação a esta violência.

4.4 ACESSO E QUALIDADE DA SAÚDE

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde 

de Curitiba, a Caximba foi identificada pelo Índice 

de Vulnerabilidade das Áreas de Abrangência das 

Unidades Municipais de Saúde (IVAB)20 como 

sendo a área de maior vulnerabilidade de todo 

o município. O índice é calculado tendo quatro 

eixos como base: adequação do domicílio, perfil e 

20 Decreto nº 638, de 21 de junho de 2018, que institui o Índice de Vulnerabilidade das Áreas de Abrangência das Unidades Municipais de Saúde (IVAB).

composição familiar, acesso ao trabalho e renda, 

condições de escolaridade; e visa promover maior 

equidade no sistema de saúde municipal, redistri-

buindo recursos do SUS às áreas mais vulneráveis.

As Unidades de Saúde são ranqueadas como de 

baixo ou alto risco – de 0% a 100%, sendo que a 

maior percentagem refere-se aos territórios de 

maior vulnerabilidade: enquanto as Unidades de 

Saúde localizadas nas regiões centrais são consi-

deradas de baixa vulnerabilidade (índices menores 

que 3,91%), os equipamentos de referência para 

as áreas periféricas do município são, em sua 

maioria, apontadas como de médio ou alto risco 

(índices maiores que 3,91%).

A região da Caximba é considerada a mais vulne-

rável do município, atingindo a impressionante 

marca de 77% no IVAB, escancarando assim a 

desigualdade socioespacial presente em Curi-

tiba. Na Tabela 15, o comparativo entre algumas 

Unidades de Saúde localizadas em regiões perifé-

ricas da cidade.

Conforme demonstrado na Tabela 15, o IVAB de 

outras Unidades de Saúde localizadas na Regional 

Tatuquara vai de 13% a 25%, muito abaixo da 

avaliação atribuída à Caximba, indicando assim a 

crítica situação encontrada no bairro e a neces-

sidade de intervenção do Estado para garantir o 

acesso ao direito fundamental à saúde.

Tabela 15 - Comparativo entre algumas Unidades de 

Saúde localizadas em regiões periféricas da cidade

BAIRRO
UNIDADE 

BÁSICA DE 
SAÚDE (U.S)

IVAB

Sítio Cercado Parigot de Souza 3,885

Sítio Cercado São João Del Rey 4,592

Sítio Cercado Salvador Allende 5,969

Cont.
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BAIRRO
UNIDADE 

BÁSICA DE 
SAÚDE (U.S)

IVAB

Sítio Cercado N. Sra. Aparecida 6,130

Sítio Cercado Coqueiros 6,713

Sítio Cercado Bairro Novo 6,720

Sítio Cercado Xapinhal 13,391

Sítio Cercado Osternack 19,402

Umbará Umbará I 9,695

Umbará Umbará II 11,231

Campo de Santana Dom Bosco 16,425

Campo de Santana Rio Bonito 15,788

Tatuquara Santa Rita 13,413

Tatuquara Palmeiras 13,990

Tatuquara Moradias da Ordem 14,582

Tatuquara Pompeia 22,637

Tatuquara Monteiro Lobato 25,866

Caximba Caximba 77,795

Fonte: Souza (2020).

A disparidade entre a população oficial e a popu-

lação real do bairro Caximba reflete na dificul-

dade de acesso a serviços e direitos, a exemplo 

da saúde. A população da Caximba teve grande 

crescimento nos últimos anos, e os equipamentos 

públicos disponíveis não acompanharam tal 

expansão. Os equipamentos estão previstos para 

atendimento de cerca de 2.000 pessoas (IBGE, 

2010), porém a população estimada atualmente é 

de 9.000 pessoas (MPPR, 2017). 

O bairro possui atualmente uma Unidade de Saúde 

da Família/USF, que foi instalada em imóvel inde-

pendente no ano de 2001. Há na Unidade 8.815 

cadastros definitivos e 2.807 provisórios (MAIOR; 

MELLO; VIGOLO, 2017). 

O território abrangido pela Unidade de Saúde é 

bastante extenso: inicia-se no Posto de Combustível 

Pelanda na BR 116, segue pela Rua Jorge Tortato, 

abarca a primeira parte da Vila Janaína, todas as Vilas 

do Caximba (citadas neste diagnóstico) e termina 

na divisa com Araucária e Fazenda Rio Grande.  

O território da Caximba tem instituído um Conselho 

Local de Saúde, com a participação de usuários. 

A Portaria 2.488/2011 do Ministério da Saúde 

dispõe que cada equipe de saúde da família deve ser 

responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo 

a média recomendada de 3.000 pessoas e devendo 

ser considerado o grau de vulnerabilidade das famí-

lias daquele território, sendo que quanto maior o 

grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quanti-

dade de pessoas a serem atendidas por equipe.

Cada equipe de Saúde da Família deve ser composta, 

ao menos, por médico generalista ou especialista 

em saúde da família ou médico de família e comu-

nidade, enfermeiro generalista ou especialista em 

saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem 

e agentes comunitários de saúde. Ainda, o número 

de Agentes Comunitários de Saúde deve ser sufi-

ciente para cobrir 100% da população cadastrada, 

com um máximo de 750 pessoas por ACS.

Neste sentido, considerando que a Unidade de 

Saúde do Caximba possui 8.815 (em 2017), são 

necessárias, no mínimo, duas equipes de Saúde 

da Família. Porém, mediante o conjunto de condi-

ções de vulnerabilidade socioeconômica e riscos 

epidemiológicos da região, é fundamental que 

haja um planejamento para lotação de 3 equipes 

de Saúde da Família na Unidade de Saúde do 

Caximba. Ainda, deve haver 12 Agentes Comuni-

tários de Saúde para o atendimento da população 

referenciada à Unidade de Saúde do Caximba.

Além da composição das equipes de Saúde 

da Família, as principais indicações do Minis-

tério Público (a partir do Diagnóstico de 2017) 

para garantir o acesso à saúde no território da 

Caximba, referem-se a: necessidade de ampliação 

do horário de atendimento da UBS Caximba (até 

17h ou 18h); facilitação de acesso de pacientes à 

Conclusão
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Unidade antes de sua abertura, diante das comuns 

intempéries existentes em Curitiba; melhorias na 

estrutura física do equipamento; retomada dos 

grupos de promoção de saúde (como de diabé-

ticos e hipertensos) e criação de outros grupos, 

de acordo com as necessidades de realidade local, 

a exemplo de grupos de saúde mental (incluindo 

o uso de substâncias psicoativas), planejamento 

familiar, idosos, etc.

Corroborando com o descrito, as demandas rela-

cionadas à saúde compareceram de maneira signi-

ficativa nas entrevistas realizadas para construção 

do mapa social. As problemáticas identificadas 

dizem respeito a: falta de médico na UBS; falta 

de atendimento de médicos especialistas na UBS; 

demora no atendimento de consultas e muita fila 

de espera; dificuldade com o aplicativo de agen-

damento. Falta de água, luz, saneamento básico 

também interferem na saúde dos moradores; a 

demanda para atendimento à saúde é muita alta; o 

espaço da UBS é pequeno, não tem como aumentar 

a equipe; necessidade de ampliar atendimento de 

especialidades (dentista, pediatra, ginecologista); 

muitos casos de gravidez na adolescência; falta de 

medicamentos para atender toda a população... 

Por estes motivos, as pessoas optam pelo atendi-

mento na UPA de Araucária. Apesar das dificul-

dades apontadas, no geral os entrevistados consi-

deram que a equipe da Unidade de Saúde atende 

bem aos usuários e é comprometida.

4.4.1 Acesso à Assistência Social

O território da Caximba é caracterizado como o mais 

vulnerável do município de Curitiba. Como já visto, a 

taxa de pobreza das famílias do bairro, que compre-

endem uma renda per capta menor que ½ salário 

mínimo, chega a 72% dos cadastrados no Cadastro 

Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A renda per capta familiar é critério para inserção 

em programas de transferência de renda. No terri-

tório, de acordo com dados da FAS (2019), há 889 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 

(PBF) – 43% da totalidade de famílias do CadÚ-

nico; e 125 beneficiários do Benefício de Pres-

tação Continuada - BPC (sendo 55 idosos e 70 

pessoas com deficiência).

Considerando a taxa de pobreza de 72% e o 

percentual de famílias beneficiárias do Bolsa 

Família (43%), há indicativos que parte do público-

-alvo do Programa Bolsa Família pode estar desco-

berto – cerca de 28%. Tal situação exige medidas 

do poder público para realização de busca ativa e 

inclusão das famílias.

O acesso da população aos programas e serviços 

vinculados à política de assistência social é funda-

mental para a redução da vulnerabilidade e das 

violações de direitos no território. Essencialmente, 

o trabalho social gerado no âmbito dos serviços 

objetiva à garantia do acesso aos direitos e às polí-

ticas públicas; o fortalecimento de vínculos sociais 

nos espaços de convivência, considerando os 

diferentes arranjos familiares, e de sociabilidade, 

para o desenvolvimento de capacidade protetiva, 

aquisição de conhecimentos, de bens materiais 

e imateriais, produção e troca de aprendizados e 

saberes, na direção do protagonismo e da plena 

expansão dos indivíduos sociais (SILVEIRA, 2018).

A assistência social é política não contributiva, 

dever do Estado e direito de todo cidadão que dela 

necessitar, e está organizada por meio do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS, que articula 

esforços e recursos nos três níveis de governo 

para execução e financiamento da política pública. 

O sistema é coordenado pelo Ministério da Cida-

dania - Secretaria Especial do Desenvolvimento 
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Social e sua gestão é compartilhada entre a União, 

os Estados, o DF e os Municípios, com a comple-

mentaridade da sociedade civil.

A política de assistência social tem como princípios: 

a universalidade, a intersetorialidade, a equidade, a 

supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica, 

igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 

sem discriminação de qualquer natureza.

O SUAS se divide em dois tipos de proteção 

social: a básica e a especial (especial de média e 

alta complexidade). Cada uma delas oferta um 

conjunto de serviços, programas, projetos e bene-

fícios socioassistenciais a indivíduos e famílias em 

situação de vulnerabilidade social e de risco social 

por violação de direitos.

A Proteção Social Básica tem como objetivo a 

prevenção de situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisi-

ções, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. Os equipamentos de referência da 

proteção social básica são os Centros de Refe-

rência de Assistência Social (CRAS): unidades 

públicas estatais, de base territorial, que devem 

estar localizadas em áreas de vulnerabilidade e 

risco social do município, de forma a facilitar o 

acesso à população do território, destinado à 

articulação e execução de serviços, programas 

e projetos socioassistenciais de proteção social 

básica às famílias no seu território de abrangência.

O CRAS é organizado conforme o porte do muni-

cípio e o número de famílias a ele referenciadas, 

observando a seguinte composição da equipe 

de referência para a prestação de serviços e 

execução das ações.

O Quadro 5 apresenta que o bairro Caximba conta 

com um equipamento da política de Assistência 

Social – Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS Caximba, integrante da Proteção 

Social Básica. O CRAS Caximba funciona em 

imóvel alugado e conta com a seguinte equipe: 1 

coordenadora; 1 assistente administrativo; 2 assis-

tentes sociais e 3 educadores sociais.

De acordo com informações dos profissionais 

atuantes no território (Diagnóstico Socioterri-

torial, NATE/CAEx, 2017), já houve pedido para 

mudança de porte do CRAS, e consequente-

mente, aumento da equipe de referência, tendo 

em vista a grande demanda e alta vulnerabilidade 

em que se encontram os moradores do bairro.

Ainda, segundo relatos dos profissionais do CRAS, 

a equipe mínima do equipamento é definida de 

acordo com os dados populacionais do IBGE. A 

atual foi determinada com base no Censo de 2010 

que estimava a população do Caximba em apro-

ximadamente 2.000 pessoas, não considerando o 

aumento expressivo da população nos últimos anos.

As informações do CadÚnico (FAS, 2019) e 

do Diagnóstico Socioterritorial do Caximba 

(MAIOR; MELLO; VIGOLO, 2017) indicam que 

há no território:

Quadro 5 - Porte do município e o número de famílias

Pequeno 
Porte I

Pequeno 
Porte II

Médio, 
Grande, 

Metrópole e 
DF

Até 2.500 famílias 
referenciadas

Até 3.500 famílias 
referenciadas

A cada 5.000 
famílias 
referenciadas

2 técnicos de nível 
superior, sendo 
1 profissional 
assistente 
social e outro 
preferencialmente 
psicólogo

3 técnicos de nível 
superior, sendo 
2 profissionais 
assistentes 
sociais e 
preferencialmente 
1 psicólogo

4 técnicos de nível 
superior, sendo 
2 profissionais 
assistentes 
sociais, 1 
psicólogo e 1 
profissional que 
compõe o SUAS

2 técnicos de nível 
médio

3 técnicos de nível 
médio

4 técnicos de nível 
médio

Fonte: BRASIL (2011). 
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 a.  5.326 pessoas cadastradas no Cadastro 

Único (2019);

 b. 2.059 famílias cadastradas no CRAS em 

2019 (em 2017 eram 3.848);

 c. 1.482 famílias com renda per capita mensal 

de até ½ salário-mínimo, expressando 72% 

do total de cadastros (em 2017 eram 1.488);

 d.  889 famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família em 2019 (em 2017 eram 726);

 e.  125 beneficiários do Benefício de Pres-

tação Continuada – BPC em 2019 (em 

2017 eram 150).

Tanto os beneficiários do Programa Bolsa Família, 

quanto do BPC, constituem-se em público priori-

tário de atendimento no CRAS e devem ser inse-

ridos em serviços e programas ofertados. Tais indi-

cadores devem ser considerados para mensurar a 

equipe necessária no equipamento para suprir a 

demanda e acompanhar as famílias em situação de 

vulnerabilidade. 

O principal serviço de proteção social básica, 

com execução obrigatória em todos os CRAS, 

é o Serviço de Proteção e Atendimento Inte-

gral à Família (PAIF), que “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” 

(Tipificação Nacional de Serviços Socioassis-

tenciais, 2009, p. 12). Sobre o PAIF no CRAS 

Caximba, houve em 2019, 70621 atendimentos 

vinculados a este serviço.

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) são complementares ao trabalho 

realizado pelo PAIF e podem ser ofertados  

21 Informações repassadas pela Regional da FAS - Tatuquara em reunião da Agenda Rede de Proteção (2019).

22 Informações repassadas pela Regional da FAS - Tatuquara em reunião da Agenda Rede de Proteção (2019).

diretamente nos CRAS ou em unidades a eles 

referenciadas. Segundo a Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais (2009), consiste 

em: “serviço realizado em grupos, organizado a 

partir de percursos, de modo a garantir aquisi-

ções progressivas aos seus usuários, de acordo 

com o seu ciclo de vida, a fim de complementar 

o trabalho social com famílias e prevenir a ocor-

rência de situações de risco social (p. 14)”. 

Ainda segundo a Tipificação, são previstos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para públicos em situações de vulne-

rabilidade social (como trabalho infantil, evasão 

escolar, egressos de medidas de proteção e socio-

educativas, deficiências associadas à carência 

socioeconômica, situação de rua, beneficiários 

do BPC e Programas de Transferência de Renda, 

entre outras). Sobre o Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o CRAS 

Caximba atende a população em três grupos:22  

 a.  Pessoas Idosas – 15 usuários.

 b. 0 a 6 anos – Público-alvo: crianças e famílias 

(54 famílias). Consiste na proposição de 

atividades lúdicas que procuram aprofundar 

os vínculos familiares. 

 c. 7 a 14 anos – 31 usuários.

No que se refere à Proteção Social Especial 

(PSE), a população da Caximba está referenciada 

ao CREAS Tatuquara (inaugurado em 2018). 

Contudo, há dificuldades expressivas para que os 

usuários da política de assistência social acessem 

tal equipamento, devido à distância e à falta de 

transporte público que ligue o bairro à Regional 

Tatuquara. Apesar das dificuldades para efetivar 

o atendimento e acompanhamento aos mora-

dores da Caximba, a equipe de referência do 
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CREAS tem acompanhado as reuniões da Rede 

de Proteção Local do território.

Sobre a Proteção Social Especial (PSE), a Polí-

tica Nacional de Assistência Social (2004) 

define como a “modalidade de atendimento 

assistencial destinada a famílias e indivíduos 

que se encontram em situação de risco pessoal 

e social, por ocorrência de abandono, maus 

tratos físicos e/ou, psíquicos, abuso sexual, uso 

de substâncias psicoativas, cumprimento de 

medidas socioeducativas, situação de rua, situ-

ação de trabalho infantil, entre outras”.

Portanto, a Proteção Social Especial é necessária 

em situações em que já se configuram violações de 

direitos, em decorrência, na maioria das vezes, da 

dificuldade de acesso a bens e serviços, ausência 

de recursos socioeconômicos e outras formas 

de privação que comprometem as condições das 

famílias de exercer as funções de proteção básica. 

Com a finalidade de reestruturar vínculos e a capa-

cidade protetiva das famílias e interromper as situ-

ações de violação de direitos, a Proteção Social 

Especial se estrutura em ações e serviços de média 

e alta complexidade. São considerados serviços 

de média complexidade aqueles que oferecem 

atendimentos às famílias e indivíduos com seus 

direitos violados, mas cujos vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos. No âmbito da 

média complexidade estão inseridos os Centros 

de Referência Especializados de Assistência Social 

(CREAS), no qual são executados serviços como: o 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI); o Serviço de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto; o Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com Defici-

ência, Idosas e suas Famílias.

23 Informação prestada pelos responsáveis pelo serviço em visita técnica realizada por equipe do NATE/CAEx (2019).

Sobre os serviços ofertados, destaca-se o 

Serviço de Proteção e Atendimento Especiali-

zado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), que obri-

gatoriamente deve ser oferecido no âmbito do 

CREAS, e configura-se como o principal serviço 

do equipamento. Pressupõe ações contínuas de 

orientação e acompanhamento a famílias com 

um ou mais membros em situação de ameaça e 

violação de direitos. 

Ainda no âmbito do PAEFI, como já visto no 

presente relatório, a taxa de acolhimentos 

de crianças e adolescentes no território da 

Caximba é elevada, e o CREAS tem papel 

fundamental nessas situações. Uma das prin-

cipais finalidades da Proteção Social Especial 

refere-se à reestruturação de vínculos. Com 

relação a crianças e adolescentes acolhidos, 

é fundamental que a equipe do CREAS não se 

abstenha do papel de acompanhamento das 

famílias dos acolhidos, apoiando na superação 

dos motivos que levaram ao acolhimento. O 

trabalho é corresponsabilidade do CREAS e 

Instituições de Acolhimento para garantir o 

retorno ao convívio familiar.

Sobre o Serviço de Medidas Socioeducativas 

em Meio Aberto, que acompanha os adoles-

centes no cumprimento das medidas de Liber-

dade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC), o CREAS Tatuquara, em 

maio de 2019, atendia 43 adolescentes.23  

Os representantes da comunidade entrevis-

tados para construção do Mapa Social fizeram as 

seguintes considerações sobre as situações de 

vulnerabilidade vivenciadas no bairro: algumas 

famílias passam fome ou não têm alimentação 

adequada; idosos e pessoas com deficiência 
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sem o tratamento adequado no território; falta 

de informação sobre direitos. Como potenciali-

dades, foi indicado que existem grupos voluntá-

rios e projetos com doações para os moradores; 

a comunidade é unida, a vizinhança é solidária; 

existem bons projetos de apoio social – gover-

namentais e não governamentais que podem ser 

ampliados; o CRAS é uma boa referência quando 

a comunidade precisa de atendimento em situa-

ções de vulnerabilidade.

Cabe ressaltar, que no âmbito da assistência 

social, foi identificado no território demandas 

referentes à Segurança Alimentar – famílias que 

não têm garantia de alimentação adequada. 

Nesse sentido, o poder público deve garantir 

o acesso da população ao Programa Armazém 

da Família (seja por meio do ônibus ou da 

construção de uma unidade no Caximba) ou 

demais programas e/ou benefícios que asse-

gurem a alimentação da população em situação 

•  Falta de médicos na UBS (6);

•  Falta de atendimento de médicos especialistas na UBS (6);

•  Demora no atendimento de consultas e muita fila de espera (7);

•  Dificuldade com o aplicativo de agendamento. Não é toda a população que tem acesso à internet para 

agendar consultas (6);

•  Pessoas precisam chegar de madrugada para conseguir atendimento na UBS (2);

•  A falta de água, luz, esgoto e rua sem saneamento básico também interferem na saúde dos moradores 

(2);

4.5 VOZ DA COMUNIDADE – PROBLEMAS EM CIDADE HUMANA

De acordo com as entrevistas e oficinas realizadas com moradores do território, seguem quadros com princi-

pais problemas e principais potencialidades apontadas no eixo Cidade Humana.

Conforme indicado no Quadro 6, a saúde se apresentou como um grande problema na visão dos mora-

dores do território. Entre as principais reclamações, destaca-se a falta de médicos em geral e de especiali-

dades na Unidade de Saúde, tal como demora e a existência de filas para atendimento. 

Quadro 6 - Principais problemas em saúde

de extrema vulnerabilidade. Ainda sobre essa 

questão urgente, sem prescindir da necessária 

atuação do poder público, a Comissão de Mora-

dores vinculada à construção do presente Mapa 

Social, indicou como possibilidade de atuação a 

construção de horta comunitária.

Frente ao exposto, considera-se necessário e 

urgente o aumento da equipe de referência do 

CRAS Caximba, considerando: a) o previsto 

na Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do SUAS; b) o alto grau de vulnerabili-

dade presente no território; c) a necessidade de 

realização de busca ativa para inclusão de famí-

lias nos programas, tendo como referência a taxa 

de pobreza de 72% e a taxa de beneficiários do 

Programa Bolsa Família de 43%. Ainda, indica-se 

a ampliação do Serviço de Convivência e Forta-

lecimento de Vínculos, com possibilidade de 

parceria com rede socioassistencial e projetos já 

existentes no território.

Cont.
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Em termos de vulnerabilidade, os moradores da Caximba indicam que existem muitas situações de nulo 

ou quase nulo acesso à alimentação. O Quadro 8 apresenta dados referentes a emprego e informações 

sobre acesso a direitos. Também pontuam a precariedade existente nas moradias, como falta de sanea-

mento básico, por exemplo. 

•  A demanda para atendimento à saúde é muito alta, o território tem 17 mil pessoas. O espaço da UBS é 

pequeno, não tem como aumentar a equipe (7);

•  Necessidade de ampliar atendimento de especialidades (dentista, pediatra, ginecologista) (2);

•  Muitos casos de gravidez na adolescência; 

•  “Não tem UPA, quem não tem carro, tem dificuldade de acesso a este atendimento”;

•  Falta medicamentos para atender toda a população (2);

•  Mau atendimento por parte de alguns enfermeiros;

•  Pessoas optam pelo atendimento na UPA de Araucária (2);

•  Visualizam problemas se a unidade de saúde ficar na aldeia;

•  Acesso à UPA do Pinheirinho ficaria mais fácil;

•  Tem UPA, mas é muito longe;

•  Demora para exames;

•  Atendimento médico na aldeia, mas não atendem casas na comunidade;

•  Vacinas e remédios disponíveis na farmácia da UBS: só os básicos.

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

•  Brigas e armas;

•  Drogas, inclusive no espaço escolar;

•  Crimes violentos;

•  Violência doméstica;

•  Adolescentes sem atividade de lazer ou profissionalizante;

•  Ausência de espaços comunitários e atividades;

•  Violência contra mulheres;

•  Necessitam de módulo policial;

•  Policiamento não é tão presente (regular);

•  Comunidade não é tranquila.

Quadro 7 - Principais problemas em violência

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

No que se refere à violência, a população da Caximba, no Quadro 7, observa-se que há ocorrência de uso 

de drogas, situações de violência doméstica contra a mulher, e apontam a necessidade de policiamento 

mais presente no bairro.

Conclusão
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•  Uso de drogas/álcool (10);

•  Faltam atividades de lazer e atividades profissionais (6);

•  Faltam empregos (2);

•  Faltam cursos profissionalizantes;

•  Retomada do curso de computação nos moldes do Projeto Escola;

•  Envolvimento com tráfico (2);

•  Faltam espaços de lazer (5);

•  Gravidez na adolescência elevada;

•  A juventude não participa de reuniões da comunidade;

•  Falta acesso à informação sobre participação e direitos;

•  Faltam projetos de juventude no Jd. Milinho, os projetos que existem não alcançam a comunidade.

Quadro 9 - Principais problemas em juventude

Quanto à juventude, conforme apresentado no Quadro 9, a grande demanda é em relação a atividades de lazer e 

profissionalizantes. Os moradores também indicam como elevado o uso de álcool e outras drogas pelos jovens, 

bem como ausência deste público nas reuniões e assuntos de interesse da comunidade.

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

Conforme as especificações do Quadro 10, apesar das inúmeras problemáticas elencadas, observa-se que 

a população reconhece e tece elogios ao trabalho das equipes da Unidade de Saúde, indicando que estas 

são comprometidas e que dentro de suas limitações oferecem seu melhor.

•  Moradia precária e outras necessidades de infraestrutura e serviços (saneamento, eletricidade, creche, 

etc.) (7);

•  Salários baixos e alto desemprego (5);

•  Algumas famílias passam fome ou não têm alimentação adequada (4);

•  Idosos e pessoas com deficiência sem o tratamento adequado no território (2);

•  Falta de medicamentos;

•  Falta de informação sobre direitos;

•  Faltam projetos culturais;

•  Atendimento do CRAS está ruim (dificuldade de documentação).

Quadro 8 - Principais problemas em vulnerabilidade

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

4.6 VOZ DA COMUNIDADE – POTENCIALIDADES EM CIDADE HUMANA
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Quadro 10 - Principais potencialidades em saúde

•  A equipe da UBS é pequena, mas é muito comprometida. Fazem o que podem para atender a população (3);

•  O atendimento à saúde é bom na Caximba (3);

•  Proximidade da UBS no território, de fácil acesso (3);

•  Posto de atendimento avançado em saúde na igreja em que a própria equipe da UBS atende às terças e 

quintas (2); 

•  A UBS é perto de pontos comerciais;

•  Atendimento de saúde na comunidade duas vezes por semana. Distribuição de remédios e material de 

higiene pela UBS;

•  A UPA de Araucária é mais fácil para o atendimento e a equipe é simpática e rápida;

•  Destaque para a atuação dos dentistas e agentes comunitários da Caximba;

•  Existência de aplicativo para agendar atendimento (2);

•  Na saúde, há participação de ações de ONGs;

•  Os médicos fazem um ótimo atendimento na UBS;

•  Início de atendimento de posto avançado na Caximba;

•  Alunos da PUC têm abertura para atuação na área de saúde;

•  Vacinas e remédios disponíveis no estoque da farmácia;

•  A enfermagem é prestativa no atendimento à população;

•  Mãe conseguiu cadeira de rodas para o filho via SUS;

•  Conselho de saúde ativo (2);

•  Tem psiquiatra, ginecologista, educador físico, dentista;

•   UBS na aldeia pode ser benéfico.

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

Quadro 11 - Principais potencialidades no enfrentamento à violência

•   Projetos sociais públicos (CRAS, Escola Raksa e atendimento de psicologia) e projetos não governa-

mentais (Gaivota, Edi, escolinha de futebol, capoeira, CESMA, etc.);

•  Atuação em comunidade, ajuda da vizinhança, união;

•  “Comunidade Escola”, projetos esportivos, escola como referência;

•  Boa comunicação entre moradores (rede social para proteção, aviso de ações no bairro);

•  A comunidade é tranquila (2);

•  Há policiamento presente;

•  Não há roubo;

•  A violência vem de fora.

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

Observa-se que no Quadro 11, a identificação que ainda que a população indique a existência de situações 

de violência, ela pontua que essa não tem sua origem no próprio território, e destaca a união da comuni-

dade e os projetos sociais governamentais e não governamentais no seu enfrentamento e superação.
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Em relação à vulnerabilidade, observa-se que no Quadro 12 a comunidade novamente menciona os projetos 

sociais governamentais e não governamentais enquanto potenciais para atuarem em defesa dos direitos e 

iniciativas com desenvolvimento de habilidades com a juventude. Aparecem as doações e demais gestos de 

solidariedade comunitária, bem como o Centro de Referência de Assistência Social. 

Quadro 12 - Principais potencialidades em vulnerabilidade

•  Existem grupos voluntários e projetos com doações para os moradores (6);

•  A comunidade é unida, a vizinhança é solidária (3);

•  Existem bons projetos de apoio social – governamentais e não governamentais – que podem ser 

ampliados (3);

•  O CRAS é uma boa referência quando a comunidade precisa de atendimento em situações de vulnera-

bilidade (4);

•  Vilas Juliana, Milinho e São João: famílias não têm tanta vulnerabilidade.

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

•  Escola de Futebol da Caximba (5);

•  Oficina UFPR/MP no CRAS (4);

•  Banda da Escola Maria Gai (5);

•  Biblioteca Amigos do Caximba - Edi (3);

•  Comunidade Escola - Joana Raksa (3);

•  Capoeira com o Mestre Fabiano;

•  Grupo de jovens do projeto Move Vidas (2);

•   Grupo de jovens das diversas igrejas;

•  Quadra da escola Joana Raksa é usada pelos jovens todas as noites e nos finais de semana;

•  Grupo Desbravadores;

•  Aulas de taekwondo, judô e futsal nas escolas;

•  Projeto Coletivo Jovem (Coca-Cola/Regional Tatuquara/FAS);

•  ONG Vovô Vitorino (oficinas de protagonismo juvenil e comunicação);

•  Articulação com moradores para projetos.

Quadro 13 - Principais potencialidades em juventude

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

Conforme as especificações do Quadro 13, na dimensão juventude os projetos sociais governa-

mentais e não governamentais aparecem com bastante força e incidência, pois realizam atividades 

e oportunizam o envolvimento desse público.
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4.7 RECOMENDAÇÕES

Com base nos dados e informações apresentadas 

e discutidas, conclui-se que a Caximba se carac-

teriza como território com alto grau de vulnera-

bilidade social e incidência de violências (espe-

cialmente infantojuvenil), o que contribui para 

a percepção de insegurança no bairro. A análise 

revela, ainda, frágil acesso aos serviços públicos 

com destaque para saúde, educação, emprego 

e renda, e insuficiente presença do Estado na 

garantia de direitos sociais.

É importante atentar-se ao limite de dados atua-

lizados em relação ao território, sendo essen-

cial que sejam realizados novos levantamentos 

oficiais capazes de contemplar o bairro em sua 

realidade concreta.

Conforme levantado, grande parte dos indica-

dores têm como referência a população oficial 

levantada pelo IBGE em 2010 – cerca de 2.000 

pessoas. A população real é de cerca de 9.000 

moradores. Tal defasagem entre população real 

e oficial reflete também no número de equipa-

mentos públicos e equipes de referência para o 

território que, em sua maioria, não dão conta de 

atender a demanda apresentada.

O crescimento das ocupações no bairro Caximba 

pode ser lido como uma das consequências da 

atual crise econômica, que resultou na diminuição 

do emprego formal, bem como dos cortes dos 

orçamentos dos programas sociais. Tal situação 

não permite que se ignore os impactos que disso 

decorrem, seja nas estruturas das famílias, seja no 

aumento da demanda por políticas públicas e de 

proteção social.

Em relação aos temas específicos, destaca-se 

necessidade de maior atenção e proteção 

social à criança e adolescentes, com vistas a 

ações voltadas para o enfrentamento de uma 

série de violações, bem como que sejam estru-

turadas ações a fim de intervir nas situações de 

vulnerabilidade.

Além disso, recomenda-se o olhar para a juven-

tude do território, na identificação de possi-

bilidades que ampliem o acesso à cultura, bem 

como investigação aprofundada sobre a distorção 

idade-série, buscando compreender quais os 

fatores principais e quais as ações necessárias 

para a mudança desse quadro.

Nesse sentido, além da urgente estruturação do 

número de equipamentos e ampliação das equipes 

para atendimento da totalidade das demandas da 

população, ressaltamos o necessário trabalho de 

articulação realizado pela Rede de Proteção Local. 
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5. PROSPERIDADE SOCIAL

24 Nas proximidades do Caximba há empresas de comércio de madeiras e de produção de cerâmicas. Há também moradores que trabalham com 
coleta e venda de material reciclável.

A dimensão Prosperidade Social abrange indica-

dores de trabalho, emprego e renda, considerando 

indicadores de educação, escolaridade e demandas 

de trabalho identificados entre os respondentes da 

pesquisa. Do ponto de vista da prosperidade social 

é possível, de modo geral, concluir que os territó-

rios pesquisados possuem contrastes significativos, 

especialmente pela dificuldade de trabalho informal, 

o que revela potencial precarização dos vínculos 

de trabalho. Ao mesmo tempo, o estudo indica um 

significativo potencial para a qualificação profissional 

e projetos com a juventude.

A Tabela 16 sintetiza os indicadores mais relevantes 

desta dimensão.

5.1 RENDA, PROFISSIONALIZAÇÃO E 
TRABALHO

A conjuntura societária marcada por desigual-

dades econômicas e sociais é vivenciada pelos 

moradores da Caximba e refletida em diversos 

fatores, em especial quando observados os dados 

referentes à renda e trabalho. A população da 

Caximba enfrenta dificuldades para acesso ao 

mercado de trabalho, primeiramente pela pouca 

oferta de vagas de emprego no bairro24 ou proxi-

midades, mas também pela discriminação viven-

ciada na busca por emprego, pois são vítimas de 

preconceitos resultantes de estereótipos relacio-

nados ao local em que vivem.

Com relação à renda percebida pelos moradores 

da Caximba, conforme especificações do Gráfico 

19, consta que 45% das 2.059 famílias inseridas no 

CadÚnico têm renda per capta mensal de até R$ 

89,00 e somente 11% das famílias recebe renda 

superior a R$ 954,00:

Gráfico 19 - Renda familiar (per capita)

Fonte: Dados secundários fornecidos pela FAS (2019).

Tabela 16 - Indicadores principais da Prosperidade Social

INDICADOR RESULTADO

Renda familiar per capita 45% < R$ 89,00

Renda familiar total R$ 1.614,24

Acesso a trabalho e renda
34% declaram estar 

trabalhando

% Recebimento de 
benefício assistencial

43,2%

Trabalhadores informais no 
território

55%

Principais despesas 
caracterizadas pelos 
moradores

1758 (alimentação, higiene 
e limpeza)

Fonte: Dados secundários fornecidos pela FAS (2019); Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil com base no PNUD, Ipea e FJP 

(2013); censo demográfico do IBGE de 2010.

R$ 89,01 a  R$ 170,00

R$ 0 a R$ 89,00

R$ 477,01 a  R$ 954,00

Maior que R$ 954,01

R$ 170,01 a R$ 477,00

45%
17%

19%

11%

8%
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Há, portanto, percentual elevado de pessoas com 

baixa renda no território. A taxa de pobreza das famí-

lias, que compreende renda per capta menor que 

½ salário-mínimo chega a 72% dos cadastrados no 

Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A renda média das famílias da Caximba é a mais 

baixa do município. Segundo dados do IBGE - 

Censo Demográfico 2010, enquanto a renda 

média do município de Curitiba girou em torno de 

R$ 3.776,22, na Caximba a média foi de apenas R$ 

1.613,24. Ainda, quando observamos somente as 

famílias cadastradas no CadÚnico, a renda média é 

de R$ 346,87 (FAS, 2019).

Com relação à ocupação/trabalho, os dados 

fornecidos pela FAS (2019) apontam que há 

3.523 pessoas com mais de 15 anos cadastradas 

no CadÚnico na Caximba. Destas, 1.198 (34%) 

declaram estar trabalhando, indicando que 66% 

dos cadastrados encontra-se sem ocupação.

Ainda, dos 1.198 com ocupação, 669 trabalham 

por conta própria ou sem carteira assinada, tota-

lizando 57% de trabalhadores informais no terri-

tório. A título de contextualização a taxa de infor-

malidade no Brasil atingiu 41% em 2019 (IBGE, 

2020), e em âmbito estadual, o Paraná alcançou o 

índice de 34%. Os dados indicam que a chamada 

“uberização”25 e precarização do trabalho resul-

tante da informalidade atinge todo o país, porém, 

na Caximba o quadro é ainda mais grave. 

No que tange à ocupação das pessoas maiores 

de 18 anos, observa-se no Gráfico 20, a menção 

que consta que somente 405 das 3.198 cadas-

tradas têm renda total obtida de trabalho formal 

(carteira de trabalho assinada, servidor público 

ou militar), sendo 12% do total de cadastrados. 

25 A uberização do trabalho representa um modo particular de acumulação capitalista, ao produzir uma nova forma de mediação da subsunção do 
trabalhador, o qual assume a responsabilidade pelos principais meios de produção da atividade produtiva (FRANCO; FERRAZ, 2019).

Indicando que 88% da população economica-

mente ativa do território encontra-se ou desem-

pregada, ou em trabalho informal. 

Gráfico 20 - Trabalho formal

Fonte: FAS (2019).

Há também demandas por qualificação e profis-

sionalização, de acordo com informações do 

Conselho Tutelar Tatuquara. Há procura signifi-

cativa de adolescentes e suas famílias por cursos 

profissionalizantes, preparatórios para o mercado 

de trabalho ou similares, e identifica-se a limi-

tação de ofertas de vagas de primeiro emprego ou 

atividades formativas para entrada no mundo do 

trabalho. Conforme estudos realizados no terri-

tório Caximba com a rede socioassistencial, não 

se identificou ações nesta perspectiva na região.

Os dados referentes ao trabalho e renda 

coadunam com o levantado nas entrevistas reali-

zadas com moradores e trabalhadores do terri-

tório para construção do presente Mapa Social. 

Acima de 998,01

Pessoas cadastradas

R$ 0 a 998

88,8% (3.198)

10%
1,2%
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Os entrevistados relatam a existência de baixos 

salários, empregos informais e desemprego. 

Apontam ainda a necessidade de incentivo e 

investimento na região para gerar oportunidades 

de emprego, bem como de maior oferta de 

cursos de capacitação e qualificação profissional. 

Como potencialidades do território, foi sinalizado 

pelos entrevistados que a população demonstra 

interesse em se capacitar e trabalhar, e o CRAS 

foi citado como equipamento que contribui na 

oferta de cursos e busca por emprego. 

O bairro Caximba, através de dados extraídos da 

FAS (2019), com relação ao cadastro do CadÚnico 

confirmam tal realidade de maior vulnerabilidade 

relacionada à capacidade de renda das famílias.

Observa-se uma taxa de 36,52% de pobreza no 

ano 2000, porém esse valor diminuiu para 15,59% 

em 2010 (não há dados atualizados após 2010).

As famílias cadastradas nos programas sociais 

como o Benefício de Prestação Continuada - BPC 

para idosos e pessoas com deficiência, programa 

do Bolsa Família, são restritivos a um percentual 

reduzido de moradores que acessam este bene-

fício no território.

Uma forma de reduzir as vulnerabilidades das famílias 

é o acesso às políticas públicas. Importante destacar 

a importância do Cadastro Único, BPC e Bolsa 

Família, pois para muitas famílias do território, esses 

benefícios são a única fonte de renda, são benefícios 

que a assistência swocial oferta serviços e benefícios 

às famílias vulneráveis visando a prevenção de viola-

ções de direitos e o desenvolvimento de capacidades 

e protagonismo social, com garantia de segurança de 

renda, sobrevivência e autonomia.

Gráfico 21 -Taxas de recebimento por tipo de benefício

Fonte: FAS (2019).
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Com relação aos gastos mensais das famílias cadastradas no CadÚnico Caximba, observa-se que, referente à 

categoria de despesa das famílias cadastradas – em % do total de despesas das famílias cadastradas da região 

– há o indicativo maior de percentual de gastos com alimentação, higiene e limpeza, conforme dados apresen-

tados na Tabela 17.

Tabela 17 - Principais despesas das famílias cadastradas

FAMÍLIAS CADASTRADAS 2.059

Famílias cadastradas que declararam TER despesa mensal com: ENERGIA ELÉTRICA 450

Famílias cadastradas que declararam TER despesa mensal com: ÁGUA E ESGOTO 505

Famílias cadastradas que declararam TER despesa mensal com: GÁS, CARVÃO E LENHA 1.726

Famílias cadastradas que declararam TER despesa mensal com: ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA 1.758

Famílias cadastradas que declararam TER despesa mensal com: TRANSPORTE INDIVIDUAL 281

Famílias cadastradas que declararam TER despesa mensal com: ALUGUEL 185

Famílias cadastradas que declararam TER despesa mensal com: MEDICAMENTOS DE USO REGULAR 325

Fonte: Dados rede socioassistencial CadÚnico (2019).

Sobre os dados das despesas no território, 

é relevante relacionar com o conceito de  

economicidade referente ao direito à moradia 

adequada. No Comentário Geral n.º 04, de 12 

de dezembro de 1991, do Comitê dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (CDESC) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), espe-

cifica-se uma série de elementos que juntos 

compõem o que se compreende por moradia 

adequada, ao mesmo tempo que reafirma o 

entendimento de direito à moradia vinculado à 

dignidade humana, à vida digna, a um padrão de 

vida adequado e sobretudo baseado no princípio 

da igualdade. Um dos preceitos apresentados 

relaciona-se à dimensão da economicidade. Este 

conceito está conexo ao que tange ao acesso 

aos serviços básicos de infraestrutura urbana 

que aparecem vinculados à urbanização, como: 

abastecimento de água, fornecimento de energia 

elétrica, coleta de lixo, iluminação pública, 

drenagem e saneamento.

O elemento economicidade vincula-se direta-

mente a questões relacionadas ao custo de gastos 

de uma família com os custos que envolvem a 

sua condição para habitar, ou seja, esse deve ser 

acessível, e ao mesmo tempo proporcional aos 

benefícios que a habitação fornece e a renda 

das pessoas que nela residem, dado que uma vez 

que os moradores tenham que se privar do aten-

dimento de outras necessidades, como alimen-

tar-se, via pagamento das despesas que esse 

gera, não se tem, efetivamente, a garantia deste 

direito na Caximba, o que demanda incidência, 

principalmente de políticas públicas que traba-

lhem esta dimensão.

5.2 VOZ DA COMUNIDADE – PROBLEMAS 

EM PROSPERIDADE SOCIAL

De acordo com as entrevistas e oficinas realizadas 

com moradores do território, segue Quadro 14 

com os principais problemas e principais poten-

cialidades apontados no eixo Prosperidade Social:
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•  Não há cultura, precisa de mais teatro, dança, cinema, etc. (6);

•  Falta de vagas nas escolas de ensino fundamental e médio (6);

•  Falta de vagas na creche/CMEI (4);

•  Falta de participação das famílias (3);

•  Falta de transporte escolar (2);

•  Regionalização das vagas (algumas crianças estudam em colégios que ficam em outros bairros) (2);

•  Poucos livros nas bibliotecas das escolas (2);

•  Necessidade de ampliação das escolas;

•  Necessidade de mais refeições oferecidas nas escolas; 

•  Falta de segurança/guarda municipal no Maria Gai;

•  Necessidade de período integral;

•  Não tem área de lazer;

•  Tempo reduzido de aula no período noturno do Maria Gai;

•  Preconceito por morar na Caximba (jovem aprendiz);

•  Alguns cursos não estão abertos a todos (SENAC/SENAI).

Quadro 14  - Principais Problemas - Cultura

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

Entre as diversas dificuldades apresentadas no Quadro 15, destaca-se a falta de acesso a lazer e cultura 

e destacam principalmente as discussões desta dimensão vinculadas ao acesso educacional. 

•  Falta de ônibus na mobilidade para o trabalho (poucas linhas, poucos trajetos e poucos horários dispo-

níveis). Faltam opções de transporte, demora e distância dificultam a locomoção (17);

•  Desemprego elevado (6);

•  Existe preconceito com os moradores da região na oferta de vagas de trabalho (5);

•  Falta incentivo e investimento na região para gerar oportunidades de emprego (3);

•  Falta oferta de cursos de capacitação e qualificação profissional (4);

•  A falta de iluminação nas ruas gera risco para quem trabalha;

•  “Os comércios geralmente são de família, então eles mesmos gerenciam”;

•  Muitas pessoas têm baixa escolaridade;

•  As mulheres têm maior dificuldade em encontrar vagas de trabalho;

•  Muitas vagas de trabalho são informais;

•  O CRAS não oferece oportunidades de cursos para todos (apenas jovens).

Quadro 15  - Principais Problemas - Acesso à trabalho e renda

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

Entre as dificuldades apresentadas sobre o acesso a trabalho, apresenta-se a dificuldade de mobi-

lidade com transporte público no território, o que dificulta conseguir empregos em outras regiões. 

Apresentam elevado número de desempregos e falta de qualificação profissional no território.
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5.4 RECOMENDAÇÕES

Nos dados apresentados e na identificação 

dos problemas indicados pelos trabalhadores,  

expressa-se a demanda do acesso a emprego e 

renda como principais problemas. Neste contexto 

destaca-se a falta de trabalho assalariado, prin-

cipalmente para o público jovem. Neste sentido,  

recomenda-se o desenvolvimento de ações rela-

cionadas à formação profissional e acesso ao 

primeiro emprego. Tais ações impactam na melhoria 

da capacidade de renda das famílias; o aumento no 

percentual de mulheres em projetos vinculados a 

trabalho e geração de renda; atuação em conjunto 

com mulheres tendo o respaldo de iniciativas do 

poder público e parcerias para formações a partir 

das habilidades indicadas por este segmento.

Destaca-se a relevância em monitorar os indica-

dores de trabalho, prevendo a criação de projetos 

que potencializem a geração de renda em ações 

no próprio território. A ampliação das ofertas de 

formação profissional com a juventude coloca-se 

como central, na perspectiva de gerar oportuni-

dades concretas e potencializar habilidades, que 

devem ser identificadas com os próprios jovens o 

que tem maior interesse de atuação.

A criação de projetos de apoio e a mobilização 

por melhorias com políticas públicas de geração 

de trabalho e renda, indica-se como uma alter-

nativa de relevância e poderá ser articulada entre 

diversos setores para a formulação de um projeto 

ampliado de melhores condições de renda para os 

moradores da Caximba.

Deste modo, nesta dimensão, será necessário um 

conjunto de iniciativas formadoras de trabalho quali-

ficado e do poder público que devem ser fomen-

tadas. A relação de parcerias com a participação da 

prefeitura, universidades e iniciativa privada pode 

ser uma estratégia, assim como a incidência em um 

modelo de desenvolvimento de competências nas 

dimensões do trabalho e da ampliação da cidadania.

•  Ações na Escola Joana Raksa - Comunidade Escola (6);

•  As equipes das escolas fazem um bom trabalho (6);

•  A escola é perto dos locais de moradia (3);

•  Banda da Escola Maria Gai (2);

•  Biblioteca da Edi;

•  Projeto Move Vidas;

•  Curso oferecido pelo SESC para 70 jovens;

•  Oficina com jovens - UFPR/MP/CRAS;

•  Sugerem semáforo/lombada/travessia elevada.

Quadro 16  - Principais Potencialidades - Cultura

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

5.3 VOZ DA COMUNIDADE – POTENCIALIDADES EM PROSPERIDADE SOCIAL

No Quadro 16 os moradores da Caximba identificaram quais as principais potencialidades de Cultura 

no território.
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6. BEM-ESTAR URBANO

26 RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz (org.). Ibeu: índice de bem-estar urbano. 1. ed. - Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013. 264.

Destaca-se que foram eleitas, de forma diferen-

ciada, variáveis distintas para trazer a leitura desta 

dimensão no território da Caximba, tendo a proe-

minência de análise dos seguintes indicadores, 

previstos na Tabela 18:

Bem-estar é um conceito amplo e, neste caso, sua 

utilização ocorre com base no Índice de Bem-Estar 

Urbano (IBEU) desenvolvido pelo Observatório 

das Metrópoles, vinculado à Universidade Federal 

do Rio de Janeiro.

O índice completo relaciona variáveis que buscam 

expor as “condições coletivas de vida promovidas 

pelo ambiente construído da cidade, nas escalas 

da habitação e da sua vizinhança próxima, e pelos 

equipamentos e serviços urbanos”.26 No presente 

trabalho, por se tratar de um espaço recente-

mente ocupado, muitas das variáveis selecionadas 

pela equipe do Observatório, em especial as que 

têm como fonte o IBGE, não estão disponíveis. 

Portanto, a equipe optou por selecionar os dados 

de outras fontes oficiais locais e, embora tenha 

reduzido a quantidade de variáveis, entende-se 

que são suficientes para compreender a vida 

urbana no Caximba, seus limites, suas potenciali-

dades e principalmente, a distância entre as condi-

ções de vida atual e a dignidade, conceito que está 

na essência do termo “bem-estar urbano”. Como 

explicam os autores do índice, “bem-estar” é 

uma palavra relacionada à “satisfação das neces-

sidades” no plano individual. Sua releitura, no 

entanto, ao considerar o espaço coletivo, ressig-

nifica o termo para uma condição de atendimento 

das necessidades da comunidade e, portanto, é 

uma medida da garantia e realização (ou não) do 

direito à cidade.

O Direito à Cidade, objetivo central na garantia do 

mínimo bem-estar, amplia o enfoque comum que, 

normalmente, trata da condição da casa, para 

compreender seu contexto, isto é, a condição 

do espaço urbano, com ênfase num complexo 

de direitos civis, econômicos, sociais, culturais 

e ambientais garantidos na Constituição Federal 

e em tratados internacionais, nos quais o Brasil é 

signatário. De acordo com o artigo 2º da Carta 

Mundial pelo Direito à Cidade,

(...) art 2º - “O Direito à Cidade é definido como o 

usufruto equitativo das cidades dentro dos princí-

pios de sustentabilidade, democracia, equidade e 

justiça social. É um direito coletivo dos habitantes 

das cidades, em especial dos grupos vulneráveis 

e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade 

de ação e organização, baseado em seus usos e 

costumes, com o objetivo de alcançar o pleno 

exercício do direito à livre autodeterminação e a 

um padrão de vida adequado. O Direito à Cidade 

é interdependente a todos os direitos humanos 

Tabela 18 - Indicadores

INDICADOR RESULTADO

Déficit habitacional 753

Loteamentos irregulares 8

Número de moradores por viagem 
de transporte público (média 
semanal)

6.000

Número de linhas de ônibus 3

Calçamento total – nº das famílias 
cadastradas (CadÚnico)

90 de 2.059

Formas de iluminação – em % das 
famílias cadastradas (CadÚnico)

1.421 de 2.059

Fonte: IBGE (2010), URBS (2019), CadÚnico (2019). 
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internacionalmente reconhecidos, concebidos 

integralmente, e inclui, portanto, todos os direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais, culturais 

e ambientais que já estão regulamentados nos 

tratados internacionais de direitos humanos. 

Este supõe a inclusão do direito ao trabalho em 

condições equitativas e satisfatórias; de fundar 

e afiliar-se a sindicatos; de acesso à seguridade 

social e à saúde pública; de alimentação, vestuário 

e moradia adequados; de acesso à água potável, à 

energia elétrica, ao transporte e outros serviços 

sociais; a uma educação pública de qualidade; o 

direito à cultura e à informação; à participação 

política e ao acesso à justiça; ao reconhecimento 

do direito de organização, reunião e manifestação; 

à segurança pública e à convivência pacífica. Inclui 

também o respeito às minorias e à pluralidade 

étnica, racial, sexual e cultural, e o respeito aos 

migrantes (CARTA MUNDIAL PELO DIREITO À 

CIDADE - FÓRUM SOCIAL MUNDIAL, 2004).

É no âmbito do direito à cidade que as variá-

veis selecionadas devem ser lidas e inscritas no 

território, é uma categoria indispensável que, 

conforme afirma o geógrafo Milton Santos (apud 

RIBEIRO, 2005)27 é “mediadora, posicionada entre 

o passado e o presente e, ainda mais, indispensável 

ao desvendamento dos futuros possíveis”. Justa-

mente para um outro futuro possível para a comu-

nidade Caximba é que são essenciais os temas e 

indicadores a seguir: (i) situação fundiária, (ii) 

urbanização e infraestrutura, (iii) densidade habi-

tacional e (iv) mobilidade via transporte público.

6.1 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

As 8 comunidades que compõem o tecido urbano 

27 RIBEIRO, Ana Clara Torres. Território usado e humanismo concreto: o mercado socialmente necessário. In: ENCONTRO DE GEÓGRAFOS DA 
AMÉRICA LATINA, 10., São Paulo. Anais... São Paulo: Universidade de São Paulo, 20 a 26 mar. 2005.

28 Segundo categorias utilizadas pelo extinto Ministério das Cidades, tratam-se de “áreas ocupadas por moradores de baixa renda, sem aprovação 
do poder público ou sem atender às condições exigidas no processo de aprovação, geralmente caracterizadas pela autoconstrução das unidades 
habitacionais e pela ausência ou precariedade de infraestrutura urbana básica.” (Assentamentos precários urbanos: espaços da Região Metropo-
litana de Curitiba: relatório II. / Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. − Curitiba: IPARDES, 2010).

desta porção sul do bairro Caximba, são “lotea-

mentos irregulares”.28 Esta categoria é suficiente 

para explicar a condição fundiária atual das comu-

nidades, mas sem entrar em particularidades da sua 

ocupação, histórico e atual forma de comerciali-

zação de lotes. Segundo fontes oficiais (IPPUC, 

2015 e mapas da COHAB-CT, 2019), estão clas-

sificadas em duas tipologias:

(i) loteamento clandestino – Vila Juliana (que 

agrega as comunidades Juliana, Milinho e São João 

Batista), Vila Dantas e Vila dos Cruz e;

(ii) assentamento irregular - Vila 29 de Outubro 

(que, nos registros oficiais, agrega em seu perí-

metro, mas não evidencia, a Vila Abraão no 

extremo sul da ocupação).

Embora esta classificação oficial não seja precisa 

suficiente para compreender a história de cada 

processo de parcelamento e, muito menos, para 

pensar nas soluções de regularização fundiária, é 

importante compreender como o estado enxerga 

este espaço urbano e seus processos de produção 

informal.

Na essência, todas as comunidades são espaços 

de produção informal ou “loteamentos irregu-

lares” pois, em todos os casos, houve um processo 

de desenho, implantação e comercialização de 

parcelas. O que provavelmente está diferen-

ciado nos dois conceitos utilizados pela prefei-

tura é a anuência explícita, isto é, participação do 

proprietário na produção irregular e venda ilegal 

de parcelas. Os “loteamentos clandestinos” foram 

constituídos com anuência e participação ativa 
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dos proprietários, mas sua condição atual, sem 

solução há de anos, faz parte do mesmo descaso 

histórico do poder público com a regularização e 

urbanização em comunidades mais pobres.

Uma das principais informações para política habi-

tacional, nestes casos, é o domínio das terras. 

Enquanto os loteamentos clandestinos foram 

realizados em terras privadas, as ocupações deno-

minadas “irregulares” estão em terras públicas 

(recentemente doadas do Estado do Paraná para 

o Município de Curitiba, para fins de regularização 

e urbanização – Projeto Bairro Novo do Caximba).

6.2 URBANIZAÇÃO –  

INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Destacado pela comunidade como principal 

problema urbano, a precária infraestrutura de 

pavimentação, drenagem, iluminação, entre 

outras redes e serviços é o resultado da ausência 

ou insuficiência das políticas urbanas no município. 

Sem a regularização fundiária, o município não 

pode realizar as obras reivindicadas pela comuni-

dade. Este é o principal argumento oficial para a 

atual condição precária e que justifica a ausência 

de uma agenda local. Mas o fato é que não existe 

uma política pública estruturada para a cidade que 

programe regularização e obras de urbanização.

Por outro lado, a infraestrutura e serviços que 

chegam gradualmente são entregues como um 

“presente” e não como um direito realizado com 

recursos públicos. Não é algo novo para uma polí-

tica urbana no Brasil que, historicamente, associa 

precariedade urbana e clientelismo.

Após o início da gestão municipal atual, aparen-

temente mudaram as posições (técnicas e polí-

ticas) e prioridades em relação ao Caximba. De 

espaço isolado e pouco conhecido, a região 

se transformou na vitrine de um dos principais 

projetos de urbanização da prefeitura municipal 

onde estão previstas uma série de ações e inves-

timentos por meio de financiamento interna-

cional (em tramitação via Agência Francesa de 

Desenvolvimento). Com esta virada, pelo menos 

para esta fração do território curitibano informal, 

existe uma possibilidade de mudança e atuação 

concreta do poder público.

No momento, permanece o acúmulo de problemas 

decorrentes da vida concreta: confusão nos 

endereços, com nomes de ruas iguais e sem 

registro oficial já que, implantadas informalmente, 

não constam em bases cadastrais oficiais. Além da 

precariedade das ruas irregulares, sem pavimen-

tação adequada, as duas vias oficiais que cruzam ou 

margeiam a comunidade não possuem instalações 

de iluminação pública de qualidade ou em quanti-

dade suficiente, tornando alguns fluxos como, por 

exemplo, ida e volta da escola, um caminho inse-

guro e com risco de atropelamento, pela ausência 

de calçamento adequado e iluminação.

6.3 DENSIDADE DOMICILIAR

Densidade domiciliar é uma das variáveis que 

compõe o índice de necessidades habitacionais 

do Brasil, formulado pela Fundação João Pinheiro 

de Minas Gerais. Trata-se de um dos aspectos 

selecionados para calcular a inadequação de 

domicílios. Neste caso, a FJP optou por incluir 

no seu cálculo o atributo denominado “adensa-

mento excessivo em domicílios próprios”, junto 

com “carência de infraestrutura”, “ausência de 

banheiro exclusivo”, “cobertura inadequada” e 

“inadequação fundiária” (tema tratado anterior-

mente). No caso do Caximba, o adensamento 

excessivo não seria necessário como argumento 

para incluir as residências como inadequadas já que 
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a total “inadequação fundiária” já incorpora 100% 

da comunidade como parte do quadro de “inade-

quação de domicílios”. No entanto, conhecer esta 

variável e fazer análise comparativa com outros 

assentamentos humanos torna ainda mais urgente 

a intervenção no local com projetos habitacionais 

de produção ou reforma das moradias existentes.

Segundo estudo recente, contratado pelo 

Conselho da Criança e do Adolescente em Curi-

tiba, o Caximba é um dos 3 bairros com maior 

adensamento de pessoas por residência, junto 

com o Ganchinho e São Miguel.

6.4 MOBILIDADE – TRANSPORTE PÚBLICO

Apenas três linhas de ônibus atendem a comuni-

dade que, segundo estimativas, contém mais de 

10.000 pessoas. Segundo a URBS (2019) diaria-

mente são transportadas 1.250 pessoas e, aproxi-

madamente 6.000 pessoas por semana. Isto signi-

fica que uma parcela significativa da comunidade 

não é atendida, não precisa ou não tem condições 

de pagar pelo serviço de transporte.

Independente da análise desta capacidade finan-

ceira das pessoas existe uma limitação na abran-

gência das linhas e pontos de parada. Pelo desenho 

atual de implantação, algumas pessoas percorrem 

mais de 800 metros para alcançar um dos pontos de 

parada. Além da distância, existem reivindicações 

para ampliar a quantidade de viagens por dia.

Recentemente, com a inauguração do terminal 

Tatuquara, a comunidade deve receber algumas 

vantagens de mobilidade urbana devido à possibili-

dade de integração com outras linhas. Esta reade-

quação ou alteração no itinerário e frequência não 

foi estudada pela equipe até o momento da publi-

cação do presente mapa.

6.5 VOZ DA COMUNIDADE –  

PROBLEMAS EM BEM-ESTAR URBANO

De acordo com as entrevistas e oficinas realizadas 

com moradores do território, seguem principais 

problemas e principais potencialidades apon-

tados no eixo Bem-Estar Urbano, explicitados no 

Quadro 17:

•  Não há infraestrutura de saneamento, casas sem esgoto e ruas precárias, sem pavimentação e calçada 

adequada, com alagamento (vias sem drenagem) (18);

•  As casas são precárias – construções sem qualidade (9);

•  Insegurança (posse), ameaça de despejo;

•  Informalidade nos negócios imobiliários (7);

•  Energia elétrica e iluminação pública sem qualidade (3);

•  Faltam espaços comunitários nas vilas;

•  Falta de endereço oficial, nome de ruas, CEP, etc. (2);

•  Muitas pessoas por casa (adensamento);

•  Falta de transporte público (falta qualidade e poucos horários);

•  A coleta de lixo não dá conta da demanda (5);

•  Motoristas dirigindo em alta velocidade na avenida principal/trânsito perigoso;

•  Falta de lombada para a segurança na escola e outros locais;

Quadro 17  - Principais problemas em Bem-estar Urbano

Cont.
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Diversos problemas são apresentados no âmbito do Bem-estar urbano, sendo apresentadas as demandas de 

infraestrutura, desde saneamento básico, calçadas, alagamentos com destaque para a questão fundiária.

6.6 VOZ DA COMUNIDADE – POTENCIALIDADES EM BEM-ESTAR URBANO

O Quadro 18 apresenta as principais potencialidades do Bem-estar Urbano e do território da Caximba. 

Um dos elementos que aparece como evidência é a solidariedade entre os moradores e as ações de 

baixo-custo para o acesso a moradia (aluguel, água, luz), bem como há o indicativo de alguns locais no 

território ter um bom acesso ao transporte público.

•  Ruas com o mesmo nome (Batel/Boqueirão), fazendo com que os Correios confundam;

•  Localização dos pontos de ônibus;

•  Faltam telefones públicos;

•  Autoridade sanitária poderia fazer trabalho de orientação;

•  Não conseguem respostas da COHAB/IPPUC;

•  Faltam Correios (antes havia caixas postais);

•  Projeto da Prefeitura – muitos não receberam informação suficiente/deveriam informar mais (2);

•  Atuação da Prefeitura apenas na Vila 29 de outubro. Deveria atuar em outras vilas (2);

•  Faltam farmácias;

•  O Projeto Bairro Novo da Caximba é apresentado como algo bom, mas não tem garantido a perma-

nência do Jd. Milinho;

•  Faltam lotéricas;

•  Poderia haver linha de ônibus direta para o Tatuquara;

•  Faltam mais pontos de ônibus para a Vila Tupy/Juliana.

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

•  Na vizinhança, há ajuda mútua e solidariedade entre os moradores;

•  Identidade da comunidade (as pessoas se conhecem e colaboram);

•  Tem um bom comércio local;

•  Baixo custo para acessar moradia (aluguel, água, luz);

•  Projeto da Prefeitura: “Bairro Novo da Caximba”;

•  Linha Tupy/Juliana;

•  Para Vila Juliana, Milinho e São João o transporte público está bom, há bastante ônibus;

•  Sugerem colocar pontos de ônibus mais próximos entre si.

Quadro 18 - Principais potencialidades em Bem-estar Urbano

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

Conclusão
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6.7 RECOMENDAÇÕES 

Como síntese dos resultados apresentados, ao 

observar as informações referentes aos dados 

secundários e os problemas e potencialidades 

no território, constata-se que para promover o 

Bem-Estar Urbano, apresenta-se como neces-

sária a incidência de ações governamentais e nas 

parcerias no que se refere à melhoria da infraes-

trutura urbana e valorização das oportunidades 

oferecidas. Projetos participativos, vinculados a um 

planejamento urbano territorial, podem favorecer: 

o incremento do acesso ao transporte público no 

território; o aumento no percentual de casas com 

pavimentação; melhorias das condições de aces-

sibilidade e mobilidade, especialmente quanto à 

segurança viária; implantação de projetos coletivos.

Esta dimensão associada às demais abordadas 

no Mapa Social favorecem o desenvolvimento 

territorial, em curto, médio e longo prazos, pela 

melhoria na qualidade dos serviços prestados, 

investimentos planejados no ciclo das políticas 

públicas, e atração de projetos sociais inovadores, 

visando a transformação territorial de modo inclu-

sivo e mais equânime.
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7. CIDADE PARTICIPATIVA

O eixo Cidade Participativa tem como objetivo analisar 02 indicadores do território da Caximba referente a: 

 a. Quantidade de organizações que atuam em rede no território;

 b. Organizações que colaboram com o território.

Os indicadores analisados sobre a Cidade Participativa têm como proposta compreender o processo 

de organização e participação social na Caximba. Essa análise valoriza o entendimento sobre o planeja-

mento e organização das demandas coletivas da população, inserção dos moradores nos espaços orga-

nizativos e instituições que contribuem no território, permitindo uma visão abrangente sobre sua dinâ-

mica e relações constitutivas.

Destarte, ao analisar as redes no território, observa-se que, na Caximba os significados e ressignifica-

ções das relações estabelecidas vão se construindo em torno de experiências diversas de participação 

e de organizações que os moradores se inserem (trazendo como destaque no território a vinculação 

das organizações de caráter religioso). A Tabela 19 apresenta as principais organizações no território de 

atendimento à população.

Tabela 19 - Organizações no terreno

ORGANIZAÇÕES NO TERRITÓRIO QUANTITATIVO

Comunidade Terapêutica 1

Associação de Moradores 7

Associações de Igreja 3

Centro de Educação Infantil 1

Escola Estadual 2

Conselho Tutelar 1

Organizações coletivas 4

Escola Municipal 1

Regional em Curitiba 1

UBS 1

CRAS 1

Fonte: Dados rede socioassistencial (FAS, 2019).
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Como destaque de projetos no território foram evidenciadas pelos moradores ações desenvolvidas 

pelas iniciativas do: (i) Projeto Move Vidas; (ii) Amigos da Caximba; (iii) Projeto Mão Amiga e (iv) 

Projeto Desbravadores. Os moradores indicam na pesquisa qualitativa o número reduzido de organi-

zações da sociedade civil no território.

7.1 DIAGRAMA DE ORGANIZAÇÕES IDENTIFICADAS  
COM MAIOR REPRESENTAÇÃO E INCIDÊNCIA NO  TERRITÓRIO

29 “A técnica consiste na discussão com o grupo ou a comunidade sobre os órgãos e entidades que, direta ou indiretamente, estão envolvidas com 
o cotidiano do assentamento. Após o levantamento de todas as entidades, os assentados começam a discutir sua importância e sua presença 
física no assentamento. Em sequência, desenha-se um círculo maior que representa o assentamento, sendo que as ‘bolas’ das entidades devem 
ser desenhadas pelos assentados, ao redor ou dentro deste grande círculo. A distância das bolas irá representar a atuação dessas entidades, ou 
seja, quanto mais perto da bola do assentamento as entidades aparecem, maior sua atuação. O tamanho da bola significa a importância da enti-
dade para o desenvolvimento do assentamento” (TERRA, 1997; COELHO, 2005 apud SOUZA, 2009).

A proposta da atividade do Diagrama de Venn 

consiste na utilização de instrumento para 

discussão com os grupos que estão envolvidos 

no cotidiano coletivo do território.29  

Esta atividade foi realizada na Oficina 1 (Levan-

tamento de Problemas e Potencialidades da 

Caximba). Após o levantamento das organiza-

ções apresentadas e nominadas pelos grupos, 

os participantes discutiram a incidência e 

como se organizam cada ação no território.

A técnica do Diagrama de Venn foi desen-

volvida com 3 grupos de pessoas-chave no 

território. Referente às imagens gráficas 

produzidas pelos moradores, observamos que 

há diversas organizações que são indicadas 

pelos grupos, deste modo, buscou-se garantir 

a compilação dos dados mantendo os três 

diagramas. As informações foram indicadas 

por diversos sujeitos, promovendo a discussão 

das principais diferenças e similitudes dos 

desenhos.

Os círculos representam as entidades e as 

organizações foram desenhadas pelos parti-

cipantes, ao redor ou dentro do grande 

círculo está representada pela palavra-chave 

“Caximba”. A distância entre os círculos 

representa a atuação dessas entidades, 

ou seja, quanto mais perto do círculo da  

palavra-chave as entidades aparecem, maior 

sua atuação e referência. O tamanho do 

círculo significa a importância da entidade 

para o desenvolvimento do território (TERRA, 

1997; COELHO, 2005).

Esta metodologia propicia um exercício elabo-

rado para o entendimento das relações entre 

os moradores do território e representação 

formais e informais que têm legitimidade de 

atuação (CORDIOLI, 2014). Destacando-se 

visualmente o estabelecimento dessas rela-

ções é possível compreender o quanto os 

moradores do território sentem-se próximos 

ou distantes das entidades comparadas.

Na construção das imagens representativas apre-

sentadas nas Figuras 8, 9 e 10, observou-se que 

tem como destaque as organizações de maior 

incidência e aproximação com os moradores do 

território, sendo apresentado como evidência em 

dois diagramas o CRAS Caximba, a Unidade Básica 

de Saúde e as Escolas estadual e municipal. Das 

organizações não governamentais, destaca-se o 

Projeto Mão amiga, Projeto Move Vidas, atuação 

da ONG Teto, Projetos Desbravadores.
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CAXIMBA

ESCOLA
JOANA
RAKSA

ESCOLA
MARIA GAI

ACADEMIA
AO AR LIVRO

CMEI

REGIONAL
TATUQUARA

HORTA
COMUNITÁRIA

RIO BONITO

ONG
TETO

MERCADO
D`LIMA

ASSOCIAÇÃO
DE MORADORES

(MILINHO, JULIANA
E SÃO JOÃO)

ONG
MÃO

AMIGA

IGREJA
BATISTA

VILA SÃO JOÃO
 BATISTA

ACADEMIA
GARRA

PROJETO
TAEKWONDO

CONGREGAÇÃO
CRISTÃ DO

 BRASIL

Figura 9 - Organizações com maior incidência e importância no território (Grupo 2 dos Moradores)

Fonte: Pesquisa Qualitativa.

CAXIMBA

ONG
MÃO 

AMIGA

ASSOCIAÇÃO
DE

MORADORES

UBS

MERCADO
BOSLATTO

CRECHE

ACADEMIA
AO AR
LIVRE

PROJETO
DESBRAVADORES

PROJETO
DESBRAVADORES

CRAS

IGREJAS ESCOLAS

Figura 8 - Organizações com maior incidência e importância no território (Grupo 1 dos Moradores)

Fonte: Pesquisa Qualitativa.



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
R. IMACULADA CONCEIÇÃO, 1155 - PRADO VELHO, CURITIBA - PARANÁ 79

Marca Principal

Mapa Social
Pesquisa e inovação social 

CAXIMBA

MARIA GAI
JOANA
RAKSA

UBS

PROJETO
MADERO

ONG
TETO

MOVE
VIDAS

CRAS

CMEI
PROJETO

DESBRAVADORES

MÃO 
AMIGA

BIBLIOTECA
DA EDI

ESCOLA 
DE

FUTEBOL 
DEP.

QUÍMICOS

Figura 10 - Organizações com maior incidência e importância no território (Grupo 3 dos Moradores)

Fonte: Pesquisa Qualitativa.

Quanto ao tamanho do círculo, tem como representação as entidades de maior importância no terri-

tório. Constata-se pelo diagrama que a Regional Tatuquara tem grande importância (tamanho do 

círculo) mas segundo a análise dos moradores há pouca incidência de atuação no território (distância 

da palavra Caximba).

Nas organizações identificadas como destaque de maior importância e incidência no território identifica-se 

as organizações da Igreja, comércio local, Colégios Joana Raksa e Maria Gai e associações de moradores.

7.2 VOZ DA COMUNIDADE – PROBLEMAS EM CIDADE PARTICIPATIVA

De acordo com as entrevistas e oficinas realizadas com moradores do território, seguem quadros com 

principais problemas e principais potencialidades apontadas no eixo Cidade Participativa, indicadas no 

Quadro 19 – referente aos problemas identificados pelos moradores relativos à participação:

Quadro 19 - Principais problemas em participação

•  Pouco interesse em participar de atividades/temas comunitários (9);

•  Falta de comunicação/divulgação sobre atividades de interesse da comunidade (4);

•  Falta espaço comum para reunir as comunidades (4);

•  Há falta de confiança e descrença nas respostas do poder público (3);

•  Muitas pessoas não têm conhecimento dos assuntos tratados nas reuniões (2);

•  Falta articulação entre as Associações de Moradores;

Cont.
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•  Existem projetos sociais que facilitam a participação comunitária (Vovô Vitorino, Comunidade Escola, 

MP/PUC, entre outros) (5);

•  Existência de associações de moradores (4);

•  Arrecadação de doações (2);

•  Comunicação por aplicativos (WhatsApp) (2);

•  Divulgação sobre as reuniões com material impresso ou carro de som (2);

•  Solidariedade entre os moradores;

•  O CRAS é um facilitador da participação comunitária;

•  Encontros religiosos facilitam a participação da comunidade;

•  Reuniões nas escolas, associações, CRAS são boas experiências de participação;

•  Boa participação da comunidade nas reuniões chamadas pela Prefeitura (2);

•  A comunidade é receptiva às atividades e projetos desenvolvidos.

Referente aos principais problemas apresentados pelos moradores, observa-se que a maioria das difi-

culdades apresenta-se pelas limitações no processo de mobilização e coletivização de ações no terri-

tório. Ainda, expressam a dificuldade de um espaço próprio na comunidade para reuniões entre os 

moradores e falta de acesso à informação sobre direitos e políticas públicas.

7.3 VOZ DA COMUNIDADE – POTENCIALIDADES EM CIDADE PARTICIPATIVA

O Quadro 20 demonstra as principais potencialidades identificadas pelos moradores na Caximba rela-

cionadas à participação social, nas quais se destacam os projetos sociais do Vovô Vitorino, Comunidade 

Escola, Mapa Social em parceria com a PUC e o Ministério Público, entre outros. A existência de asso-

ciação de moradores em diversas vilas também se caracteriza como um potencial. A análise dos grupos 

de aplicativos também é indicado como uma possibilidade, bem como o papel das igrejas entre outros 

espaços que possibilitam reunião entre os grupos.

Quadro 20 - Principais potencialidades 

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

•  Não há reuniões periódicas para debater e intervir nos problemas da comunidade; 

•  Associação de Moradores da Vila dos Cruz não existe mais;

•  Dificuldade de participação devido ao horário de trabalho;

•  “As pessoas acham que o representante da associação tem que fazer tudo”;

•  A Prefeitura não dá suporte (regional);

•  Conflito de interesse com administrador regional;

•  Vilas Juliana, Milinho e São João precisam de mais canais de participação;

•  Há uma preocupação na comunidade (Milinho) em se realocar e perderem a comunidade/vizinhança.

Fonte: Dados primários coletados com os moradores (2019).

Conclusão
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8. METODOLOGIA ÁRVORE DOS SONHOS:  
HIERARQUIZAÇÃO DE PRIORIDADE NO TERRITÓRIO

A Oficina de Hierarquização de Prioridades 

teve como proposta a apresentação dos dados 

sistematizados da pesquisa qualitativa, resul-

tantes das entrevistas com informantes-chave, 

mapeamento dos problemas, identificação das 

potencialidades do território (Oficina I), tendo 

ainda diversos dados secundários sistematizados 

e analisados. Esta atividade (Oficina II) teve 

como objetivo: (i) validar a pesquisa qualitativa 

e relacioná-la com as informações coletadas 

de diversas fontes oficiais; (ii) construir com os 

moradores, a partir dos dados levantados, priori-

dades a serem trabalhadas no território.

Para definição das prioridades, bem como prever 

o planejamento de diversas ações no território,  

utilizou-se da metodologia da Árvore dos 

Sonhos. Esta abordagem participativa promove 

reflexão coletiva sobre as expectativas e desa-

fios para o desenvolvimento de intervenções 

e priorização de projetos. Em analogia, a copa 

da árvore representa os sonhos, o tronco, o 

percurso para atingi-los (caminhos/meios) e 

as raízes, aquilo que se tem como base para  

alcançá-los (parceiros/forças).

Como proposta da hierarquização das priori-

dades, buscou-se estabelecer relação com os 

temas que foram trabalhados no Mapa Social 

prevendo ações que se relacionam com os indi-

cadores e a voz da comunidade. As sugestões 

foram organizadas nas 4 dimensões definidas para 

análise do Mapa Social, sendo: (i) prosperidade 

social; (ii) cidade humana; (iii) cidade participa-

tiva; (iv) bem-estar urbano.

No processo de planejamento de ações conjuntas 

no território, enfatiza-se a intencionalidade de:

•  Processos e políticas desfragmentadas e hori-

zontais;

•  Engajamento e protagonismo social;

•  Dispositivos que garantam espaços sociais delibe-

rativos;

•  Ferramenta do projeto social de ação coletiva;

•  Disseminação de novas práxis e princípios políticos;

•  Produção de indicadores, monitoramento e 

avaliação de ações, políticas e projetos.

Como ações principais, destacaram-se entre as 

diversas dimensões: (i) formações continuadas 

para moradores sobre temas diversos (abuso 

de substância psicoativas; garantia de direitos, 

entre outros; (ii) cursos profissionalizantes; (iii) 

soberania e segurança alimentar; (iii) política de 

atendimento a animais; (iv) práticas restaurativas 

relacionadas aos temas segurança e violência; (v) 

inclusão escolar; (vi) fortalecer redes e parcerias 

no território; (vii) regularização fundiária; (viii) 

mudança de linha de ônibus; (ix) ações de melhoria 

para infraestrutura e urbanismo. Para construir de 

forma lúdica as principais propostas, observa-se 

na Figura 11 a representação da imagem cons-

truída, referente à árvore dos sonhos.
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1. Formações sobre diversos 
temas (uso de drogas, direitos 

da criança, adolescente, 
idosos, violência contra a 

mulher/feminicídio, saúde da 
mulher)

2. Ampliar cursos 
profissionalizantes para jovens, 

adultos e idosos

3. Soberania e segurança 
alimentar:

- armazém da família;
- horta comunitária  

(pensar em cuidados de 
manutenção da horta)

1. Políticas de atendimento  
aos animais

2. Debate ampliado sobre 
violência e segurança pública 

(práticas restaurativas)

3. Promoção de crianças e 
jovens nas escolas (processo 

de acesso, participação, 
continuidade)

PROSPERIDADE SOCIAL

CIDADE HUMANA

1. Mostra de projetos desenvolvidos na 
comunidade com a proposta de fortalecer a rede e 

novas parcerias

2. Projeto de comunicação para fortalecer 
mobilização no território

1. Mais informações e 
acesso a planejamento sobre 
regularização fundiária para 

todo o território

2. Linha de ônibus que faça 
a mudança de rota para 

acesso aos equipamentos do 
Tatuquara

3. Procedimento popular 
com ampla participação dos 

moradores para planejamento 
e monitoramento referente à 
infraestrutura e urbanismo no 

território

CIDADE PARTICIPATIVA

BEM-ESTAR URBANO

Figura 11  - Análise da árvore dos sonhos – Copa (sonhos)

Fonte: Pesquisa Qualitativa.

SOBRE A ÁRVORE DOS SONHOS / COPA (SONHOS)

Para o desenvolvimento das ações relacionadas 

aos sonhos, foi identificado para cada proposta 

qual o percurso deve-se estabelecer para atingir 

os objetivos (sonhos) indicados: (i) formações 

– previsão de calendário para 2020; (ii) curso 

profissionalizantes – parcerias para a promoção de 

diversos cursos, como de confeiteiro, técnico agrí-

cola, cuidador de idosos; (iii) segurança alimentar: 

implementação de armazém da família; (iv) polí-

tica para animais: castração, vacinas e alimentos; 

(v) enfrentamento à violência – promover projetos 

com juventude por meio de arte e cultura; (vi) 
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inclusão escolar – formação continuada e atuação 

com a tribo urbana Kakané Porã; (vii) fortalecer 

redes e parcerias no território – mapeamento 

de todos os projetos da Caximba; (viii) regulari-

zação fundiária – incidência entre poder público 

e cooperações técnicas; (ix) mudança de linha 

de ônibus – chamamento de audiência pública; 

(x) ações de melhoria para infraestrutura e urba-

nismo – fazer travessia para melhorar a segu-

rança na frente da escola Joana Raksa e prever a 

restauração das demais travessias. Na Figura 12,  

apresenta-se os caminhos e os meios para alcançar 

os sonhos (projetos a serem implementados na 

comunidade). 

1. Calendário 2020 (início do 
ano) com encontros semanais 

de temas diversos/prever 
detalhes em projeto

2. (i) Cursos prioritários – 
técnica agrícola, informática, 

cabeleireiro, cuidador de 
idosos, porteiro, confeitaria;

(ii) Identificar com a juventude 
quais os cursos de maior 

interesse.

3. Soberania e segurança 
alimentar:

- armazém da família;
- horta comunitária (pensar 

cuidados)

1. Projetos de castração 
animal, vacinação, alimentação 

(controle e cuidado)

2. (i) Aproximação de 
práticas que trabalhem 

segurança pública/políticas de 
enfrentamento de forma não 

violenta;
(ii) Enfrentamento da violência 

por meio de projetos sociais 
(arte, educação, esporte).

3. (i) Identificar nas escolas 
atividades em parceria que 
potencialize artes, cultura, 

formação, técnicas múltiplas;
(ii) Estabelecer parceria com 

a Aldeia Kakané Porã para 
troca de experiências, cultura, 

medicina indígena.

PROSPERIDADE SOCIAL

CIDADE HUMANA

1. Levantamento de todos os projetos da Caximba, 
pensar em calendário, convidar possíveis parceiros

2. Detalhamento das ações, planejamento 
conjunto, estabelecer contatos

1. Chamar audiência com 
o MP, Defensoria, com o 

planejamento conjunto sobre 
encaminhamento e plano de 

regularização

2. Chamar audiência pública 
com prefeitura e outros órgãos 

públicos para falar sobre 
rota de ônibus para melhorar 

o acesso a equipamentos 
públicos no território

3. Fazer travessia elevada na 
frente da Escola Joana Raksa 

(restaurar as demais)

CIDADE PARTICIPATIVA

BEM-ESTAR URBANO

Figura 12  - Análise da árvore dos sonhos - Tronco - caminhos/meios

Fonte: Pesquisa Qualitativa.

SOBRE A ÁRVORE DOS SONHOS / TRONCO (CAMINHOS/MEIOS)
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Para a realização dos projetos indicados pelos 

moradores, o grupo estabeleceu a relevância de 

estabelecer ações com parceiros e a identificação 

de forças políticas e sociais que podem colaborar 

para a factibilidade dos projetos no território.

 Para cada ação prevista nas diversas 

dimensões do Mapa Social da Caximba, previram 

quem são as forças externas e no território que 

poderão incidir nos projetos e demandas. Na iden-

tificação de parceiros que podem potencializar as 

ações no território (i) formações – universidades, 

CRAS, igrejas; (iii) segurança alimentar: PUCPR, 

Ministério Público, coletivo de hortas comunitá-

rias; (iv) política para animais: prefeitura, PUCPR; 

(v) enfrentamento a violência – guarda municipal, 

polícia militar e empresas; (vi) inclusão escolar – 

escolas, universidades, mão amiga; (vii) fortalecer 

redes e parcerias no território – NCEP, PUCPR, 

Comunidade e Igrejas; (viii) regularização fundiária 

– Ministério Público, prefeitura; defensoria pública 

(ix) mudança de linha de ônibus – URBS, prefei-

tura, moradores; (x) ações de melhoria para infra-

estrutura e urbanismo – moradores, comissão do 

Mapa Social, Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba (IPPUC), PUCPR. A Figura 13 

apresenta a análise sobre a identificação de parce-

rias para realização de projetos e objetivos a serem 

alcançados pelos moradores da Caximba.

1. Parcerias: (i) igrejas;  
(ii) universidade; (iii) CRAS.

2. (i) PUC;
(ii) UFPR; (iii) CIEE;  
(iv) Instituto Tibagi;  

(v) Regional; (vi) FEMOTIBA;  
(vii) NCEP/UFPR.

3. (i) Comunidade; (ii) PUC; 
(iii) Ministério Público;  

(iv) Coletivos de Horta.

1. (i) Prefeitura; (ii) PUC/
universidades.

2. (i) Guarda Municipal;
(ii) Polícia Militar;  

(iii) empresas; (iv) locais de 
teatro (trabalhador de forma 

lúdica – com arte).

3. (i) Escolas;
(ii) universidades; (iii) Mão 

Amiga; (iv) MPPR.

PROSPERIDADE SOCIAL

CIDADE HUMANA

1. (i) Comunidade; (ii) igrejas; (iii) empresas;  
(iv) projetos governamentais e não governamentais.

2. (i) Ver possibilidade com NCEP; (ii) PUCPR;  
(iii) comunidade.

1. (i) NACC; (ii) PJHU;  
(iii) COHAB; (iv); Prefeitura;  

(v) Defensoria – NUFURB;  
(iv) moradores.

2. (i) URBS; (ii) MP;  
(iii) Prefeitura; (iv) moradores 

(associações).

3. (i) Moradores  
(comissão mapa);

(ii) MP; (iii) IPPUC; (iv) PUC.

CIDADE PARTICIPATIVA

BEM-ESTAR URBANO

Figura 13  - Análise da árvore dos sonhos – Raiz - parceiros/forças

Fonte: Pesquisa Qualitativa.

SOBRE A ÁRVORE DOS SONHOS / RAIZ (PARCEIROS/FORÇAS)
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Após o levantamento das demandas ficou definido 

que em 2020 iniciaríamos o processo de articu-

lação entre Ministério Público, Núcleo de Direitos 

Humanos da PUCPR e parceiros para principiar o 

processo de intervenção no território, o qual deno-

minamos como Ciclo II do Mapa Social da Caximba. 

O Ciclo II tem o objetivo de promover o desen-

volvimento social e territorial, além do monitora-

mento, a partir do diagnóstico, com incidência de 

projetos acompanhados pelos moradores e moni-

toramento de indicadores de impacto. O Minis-

tério Público já incide na ação e acompanhamento 

de pautas relacionadas à urbanização e infraestru-

tura e nos processos de implementação de polí-

tica de habitação de interesse social no território. 

No contexto da PUCPR, a articulação para o 

Ciclo II iniciou com a aproximação do Projeto 

Comunitário da universidade que tem como 

proposta desenvolver projeto de educação, 

solidariedade com a perspectiva de atuação 

social e de cidadania com parcerias internas e 

externas da universidade. No planejamento das 

atividades letivas previa-se a implementação 

dos projetos no território no mês de março de 

2020, mas as ações foram suspensas devido à 

pandemia do coronavírus.

No mês de maio de 2020 o Núcleo de Direitos 

Humanos na PUCPR estruturou projeto de estágio 

em Serviço Social, denominado Assistência Social 

e Direitos Humanos: ações de enfrentamento à 

COVID-19.

Como uma das primeiras iniciativas de apoio emer-

gencial, em parceria com o Instituto Ciência e Fé, 

foram fornecidas ao projeto Move Vidas cestas 

de alimentação para 150 famílias no território da 

Caximba.

No projeto de enfrentamento à COVID-19, um dos 

enfoques é a previsão de ações no território com 

projetos de atuação emergencial, mas agregando 

ao projeto intervenções previstas na produção 

do Mapa Social pelos moradores, mas devido ao 

cenário de pandemia, foi necessário a adoção de 

novas estratégias de diálogo com moradores de 

forma virtual e suspensão de ações e projetos 

vinculados à universidade no território. Deste 

modo, será utilizado instrumental para mape-

amento das necessidades e a partir dos dados 

levantados serão tomadas medidas com órgãos do 

poder público, como produção de boletins, notas 

técnicas e parcerias para execução de projetos de 

atendimento emergencial e defesa de direitos. 
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1. Como identifica o acesso aos locais de atendimento à saúde existentes no território da Caximba?

Não-binário

ANEXO 1 – FORMULÁRIO PESSOAS-CHAVE

FORMULÁRIO PESQUISA QUALITATIVA

Nome da área que reside/atua:

Pesquisador:

Data da entrevista: Nº do questionário:

1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO:

Gênero:

Femino

Masculino

Atuação/representação na comunidade  
(morador, representante da associação de moradores, agente público, entre outros):

Qual é seu tempo de atuação na comunidade:

Tempo de moradia na comunidade:  

Escolaridade:  

Idade:  

2. SAÚDE

2. Quais as principais facilidades de atendimento à saúde na área em que reside/atua?
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3. Quais os principais problemas no atendimento à saúde na Caximba?

Definir prioridades de acesso à saúde no território da Caximba:

1

2

3

4

5

6 Outros? Quais?

Quais pessoas de referência identificam para as demandas de saúde no território da Caximba?

Nome Contato/Organização/Vila

1. Como identifica as condições de acesso à moradia no território da Caximba?

3. MORADIA ADEQUADA

2. Qual a maior facilidade de moradia na comunidade da Caximba?
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3. Quais os principais problemas de acesso à moradia na Caximba?

4. Tem conhecimento do “Projeto Bairro Novo da Caximba”, proposto pela Prefeitura de Curitiba?

Sim Não

5. Se sim, onde tomou conhecimento? Qual a sua opinião e sugestões sobre o projeto?

Definir prioridades para o acesso à moradia no território da Caximba (classificar em números da priori-
dade maior para a menor):

Há outras prioridades? Quais?  
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Quais pessoas de referência identificam para as demandas de moradia no território da Caximba?

Nome Contato/Organização/Vila

1. Como identifica os principais problemas de violência no território da Caximba?

4. VIOLÊNCIA NO TERRITÓRIO

2. Qual os principais potenciais para enfrentamento da violência no território da Caximba?

Definir prioridades para o enfrentamento à violência no território da Caximba:

1

2

3

4

5

6 Outros? Quais?
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Nome Contato/Organização/Vila

1. Como identifica o acesso aos equipamentos de educação e cultura no território da Caximba?

5. EDUCAÇÃO E CULTURA

2. Quais as principais facilidades de acesso à Educação e Cultura?

3. Quais os principais problemas no acesso à Educação e Cultura na Caximba?

Definir prioridades de acesso à renda no território da Caximba (classificar):

Há outras prioridades? Quais?  
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1. Como identifica as condições de acesso ao trabalho para os moradores da Caximba?

6. TRABALHO/RENDA

2. Qual a maior facilidade de acesso ao trabalho para os moradores da Caximba?

Definir prioridades para melhorar o acesso ao trabalho para os moradores da Caximba:

1

2

3

4

5

6 Outros? Quais?

Nome Contato/Organização/Vila

3. Quais os principais problemas de acesso para os moradores da Caximba? 

Quais são as pessoas de referência para atendimento das demandas de Educação e Cultura no ter-
ritório da Caximba?
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Nome Contato/Organização/Vila

Definir prioridades de acesso à renda no território da Caximba (classificar): 

Há outras prioridades? Quais?  

1. Como identifica as principais situações de vulnerabilidade social (dificuldades da população) no ter-
ritório da Caximba?

7. VULNERABILIDADE SOCIAL

Quais são as pessoas de referência para atendimento das demandas de acesso a trabalho/renda no 
território da Caximba?
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2. Quais as principais potencialidades para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade (dificul-
dades da população) social no território da Caximba?

Definir prioridades de enfrentamento à vulnerabilidade social (dificuldades da população) no território 
da Caximba (classificar):

1

2

3

4

5

6 Outros? Quais?

Nome Contato/Organização/Vila

Quais são as pessoas de referência para atendimento das demandas de vulnerabilidade social (dificul-
dades da população) da Caximba?

1. Como identifica as principais relações de redes sociocomunitárias no território da Caximba?

8. REDES LOCAIS SOCIOCOMUNITÁRIAS:

2. Quais as principais potencialidades de articulação de redes sociocomunitárias no território da 
Caximba?
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Definir prioridades de redes sociocomunitárias no território da Caximba (classificar):

Há outras prioridades? Quais?  

1. Quais os principais espaços de articulação/organização dos moradores da Caximba?

9. ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO:

2. Quais as principais facilidades de participação social na área em que reside/atua?

3. Quais os principais problemas para a participação social na Caximba?
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Nome Contato/Organização/Vila

Quais pessoas indicaria como referência de representação e mobilização comunitária no território da 
Caximba?

Definir prioridades de participação social no território da Caximba (classificar): 

1

2

3

4

5

6 Outros? Quais?
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