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Diverso, diferente, mas não desigual
• A Diversidade apresenta-se em múltiplos aspectos que se
diferenciam entre si, ex.: diversidade cultural, diversidade
étnica, linguística, religiosa, sexual, etc.
• O respeito e o reconhecimento da diversidade é um dos
princípios fundamentais na construção de uma sociedade
democrática e pluralista.
• Diversidade e igualdade de direitos: O direito a ser diferente.
• A diversidade não pode ser traduzida em desigualdade.
• Respeito à pluralidade das culturas e etnias, das identidades e
formas de vida – convivência democrática em sociedade.
• Diversidade e cidadania: a luta contra o preconceito e
discriminação.

Região Sul do Brasil

Região Sul
• Colonização da região com imigrantes de origem
europeia, com colônias portuguesas, germânicas,
italianas, espanholas, poloneses, ucranianos,
pessoas que trouxeram a cultura típica de seus
países de origem e que incorporaram também os
costumes e cultura local da população indígena e
africana – hibridismo como riqueza cultural.
• A identidade regional como síntese do processo
de construção da sociedade, suas características,
valores, costumes, vocabulário, práticas e
crenças.

A região Sul
• Um encontro nem sempre amistoso de culturas
e valores: conflitos e lutas pelo reconhecimento
das diferenças culturais, étnicas, sociais,
religiosas, de gênero, etc.
• Uma história de desafios – construir uma
identidade regional em meio a uma diversidade
cultural.
• As desigualdades regionais e relações de poder
(econômico, simbólico, político, cultural)

Desenvolvimento regional
• “As disparidades entre as economias são devidas não
apenas aos fatores econômicos, mas, e isto é mais
importante, à diversidade nas matrizes culturais e
particularidades históricas”. Celso Furtado. O capitalismo
global. São Paulo: Paz e Terra, 1998 ( p. 74).

• A Região Sul tem rendimentos médios com a primeira faixa
de rendimento entre R$ 800 e R$ 1.500 e a faixa mais
elevada entre R$ 2.500 e R$ 4.300. No entanto, as
desigualdades dentro da região são também marcantes. O
quantitativo de municípios com rendas médias mais
elevadas é de 69 cidades (5,8%), enquanto 398 cidades
(33,5%) estão na faixa de rendimento domiciliar mais baixa.
(IBGE, Censo, 2010)

Região SUL
• A Região Sul é responsável por cerca de 27% da produção
agropecuária no país (BNDES, 2014). É característica
marcante da região a grande presença da agricultura
familiar, em pequenas propriedades, convivendo com
grandes produtores. PIB – valor adicionado região sul 8,21,
Brasil 5,46.
• A indústria de base na Região Sul, envolvem os setores de
papel e celulose, química e petroquímica, siderurgia, cadeia
de gás e petróleo, mineração e produção de cimentos. PIB –
valor adicionado região sul 29,03, Brasil 27,53.
• A participação do setor de serviços no PIB da região, apesar
de expressiva, é relativamente inferior à média nacional.
PIB – valor adicionado região sul 62,76, Brasil 67,01

Demografia e território: Região SUL
• A análise das características demográficas dos municípios,
para além de porte e densidade, pode contar ainda com
três outras caracterizações como: a intensidade da
população rural, a presença de características climáticas e
geográfica e a presença de grupos específicos.

• A região sul tem 418 ou 26% dos municípios com
concentração rural acima de 51%.
• PR – 399 municípios
• RS – 497 municípios
• SC – 295 municípios
• São dois os municípios brasileiros que não contam com
unidade gestora da política de assistência social (RS e SC).

Região Sul – BNDES(2014)
• os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul abrangem uma extensão territorial de
577.000 km2, equivalente a apenas 6,8% do território
brasileiro, mas contribuem com presença relevante na
atividade econômica, política, social e cultural.
• A população, majoritariamente descendente de
imigrantes europeus, é de 29 milhões de habitantes
(14,4% do Brasil), distribuídos em 1.191 municípios.
• Com Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 798,5 bilhões,
correspondente a 16,5% do PIB nacional, a Região Sul
apresenta renda per capita de R$ 27,5 mil por ano,
valor 16% superior à renda média brasileira.

Pnud (2013) e IBGE (2013; 2014): SUL
Indicador

Paraná

Santa
Catarina

Rio Grande
do Sul

Região Sul

Brasil

Área (km2)

199.880

95.736

281.730

577.346

8.515.767

População
(milhões)

11,1

6,7

11,2

29,0

202,0

PIB 2013
(R$ bilhões)

288,0

198,6

312,0

798,5

4.844,8

PIB per
capita (R$)

25.986

29.519

27.836

27.519

23.980

IDH-M −
2010

0,749

0,774

0,746

0,754

0,727

Índice de
Gini − 2010

0,486

0,454

0,489

0,480

0,525

Analfabetis
mo − 2010
(%)

5,78

3,86

4,25

4,74

9,02

Desenvolvimento Humano IDHM – região Sul
Ano

Paraná

1991
2000
2010

0,507
0,650
0,749

Rio Grande do
Sul
0,542
0,664
0,746

Santa Catarina
0,543
0,674
0,774

IDHM
• REGIAO SUL 2010 – IDHM 0,754
• BRASIL 2010 - IDHM 0,727
• 1991 – 73% dos municípios com IDHM – muito baixo
• 2010 – 65% dos municípios com IDHM alto e 34% com
IDHM Médio
• 10 menores IDHM da região sul em 2010:
• - 09 são do Paraná – Santa Maria do Oeste, Ortigueira,
Diamante do Sul, Inácio Martins, Coronel Domingos
Soares, Guaraqueçaba, Laranjal, Cerro Azul, Doutor
Ulisses.
• 01 do Rio Grande do Sul – Dom Filiciano

Construir uma sociedade democrática e plural
• A realidade regional e o desafio de reduzir as
desigualdades;
• Violência: em 2014 houve 59.627 homicídios no
Brasil. 46,4% dos óbitos de homens na faixa
etária de 15 a 29 anos são ocasionados por
homicídios. Se considerarmos apenas os homens
com idade entre 15 a 19 anos, esse indicador tem
a incrível marca dos 53%, dados do Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM), do
Ministério da Saúde.

Região SUL: homicídios
• Paraná: Variação de 4, 6% (2004-14) homicídios. Variação
morte de jovens de 15-29 anos de idade (2004-14) -5,8% .
Variação homicídio de mulheres (2004-14) 13,7%.
• Rio Grande do Sul: Variação de
38,3% (2004-14)
homicídios. Variação morte de jovens de 15-29 anos de
idade (2004-14) 29,5%. Variação de homicídio de mulheres
(2004-14) 27,7%.
• Santa Catarina: Variação de 40,6% (2004-14). Variação
morte de jovens de 15-29 anos de idade (2004-14) 32,7%.
Variação de homicídio de mulheres (2004-14) 38,0%.
• Atlas da Violência 2016. Ipea e FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança
Pública)

Homicídios no Paraná
Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Nº homicídios Nº
2.835
2.993
3.101
3.119
3.458
3.713
3.617
3.387
3.499
2.955
2.964

Morte
jovens
1.558
1.663
1.709
1.767
1.928
2.070
1.974
1.761
1.850
1.526
1.468

de Nº Homcídio
Mulheres
249
239
249
241
306
331
338
283
321
283
283

Homicídio no Rio Grande do Sul
Ano

Nº homicídios Nº de Morte
de jovens
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.964
2.015
1.976
2.192
2.375
2.239
2.081
2.073
2.381
2.318
2.716

1.010
1.030
968
1.124
1.192
1.076
966
1.002
1.137
1.072
1.308

Nº Homicídio
Mulheres
195
209
162
193
219
225
227
202
247
210
249

Homicídios em Santa Catarina
Ano

Nº Homicídios Nº mortes de
jovens
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

641
619
658
633
797
805
815
807
826
784
901

281
316
319
325
397
423
376
386
408
358
373

Nº Homicídio
Mulheres
79
68
91
70
86
93
110
74
104
102
109

Violência
• Cerqueira e Coelho (2015) verificaram que um
indivíduo afrodescendente possui probabilidade
significativamente maior de sofrer homicídio no
Brasil, quando comparado a outros indivíduos.
(Atlas da Violência, 2016, pg. 22)
• ...o debate em torno da violência contra a mulher
por vezes fica invisibilizado diante dos ainda
maiores números da violência letal entre
homens, ou mesmo pela resistência em
reconhecer este tema como um problema de
política pública. (Atlas da Violência, 2016, pg. 26)

Rede de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência
• Das 27 Unidades da Federação, 12 não possuem casasabrigo, região Sul – nenhum estado possui. (ESTADIC,
2013)
• Santa Catarina não possui serviço especializado de
atendimento exclusivo às mulheres em situação de
violência mantido exclusivamente pelo Estado.
• Conselho Estadual de Direitos da Mulher: Santa
Catarina criado em 1999, Paraná em 2013 e Rio Grande
do Sul em 2012. Atua na defesa dos direitos das
mulheres e no controle social de políticas públicas
voltadas para a igualdade de gênero.

População – PNAD 2014
• A Região Sul registra os maiores percentuais de idosos 15,2%, e
menores percentuais de crianças e jovens 34,9%; isto indica o
envelhecimento da população.
• 76,0% da população residente da Região Sul declarou-se de cor
branca, 4,3% cor preta, 18,9 parda, 0,8 % outra;
• Analfabetismo 2014: a menor taxa na Região Sul 4,4% – Brasil 8,3%.
As mulheres são maioria na população analfabeta na região sul –
55,4%. A maioria dos analfabetos são idosos.
• Número médio de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais
de idade: 8,0 região sul e 7,7 no Brasil (2014). As mulheres (8,2)
tem número médio de estudos superior ao dos Homes (7,9) no Sul e
no Brasil 7,5 homens e 8,0 mulheres.
• A taxa de desocupação foi estimada em 6,9% no ano de 2014, e em
6,5% em 2013. A menor taxa de desocupação foi observada na
Região Sul, 4,0%.

Trabalho infantil
• Em 2014, havia 3,3 milhões de pessoas de 5 a 17
anos de idade trabalhando no Brasil, os homens
representavam cerca de dois terços desse
número. Comparando com 2013, houve um
aumento de 4,5% no número de crianças e
adolescentes ocupados, ou um contingente de
143,5 mil a mais nesta condição.
• Nível da ocupação, das pessoas de 5 a 17 anos de
idade, na semana de referência, Região SUL 10,2,
Brasil 8,1 (2014)

Rendimento do trabalho
• O rendimento médio mensal real de todos os
trabalhos das pessoas de 15 anos ou mais de idade
ocupadas na Região Sul foi de R$ 1 928,00 (2013)
para R$ 1955,00( 2014).
• No Brasil o rendimento de trabalho foi estimado em
R$ 1 774,00 em 2014, valor 0,8% superior à média
do rendimento apurado em 2013 (R$ 1 760,00).
• Em termos proporcionais, as mulheres receberam
em média 74,5% do rendimento de trabalho dos
homens em 2014. Em 2013, essa proporção era de
73,5%.

X Conferência Nacional de Assistência Social:
Dignidade Humana e Justiça Social
• Aprimorar a articulação das diretrizes da política
de assistência social com as particularidades da
política de promoção da igualdade étnico racial,
de mulheres, de pessoas com deficiência, da
população
LGBT,
ciganos,
comunidades
tradicionais e de matriz africana, pescadores e
marisqueiros, ribeirinhos, comunidades rurais,
migrantes, refugiados, pessoas idosas, população
em situação de rua e políticas de direitos
humanos abrangendo demandas não atendidas
como os/as filhos (as) recém-nascido de
mulheres encarceradas.

Atender a diversidade no SUAS
• Ampliar o acesso fomentando o debate e qualificando os
trabalhadores dos serviços da PSB e PSE de media e alta
complexidade, implementando serviços e equipamentos que
garantam os direitos e o atendimento a pessoas idosas pessoas com
deficiências, pessoas em situação de rua, pessoas LGBT, crianças e
adolescentes, jovens, comunidades tradicionais e outros grupos em
situação de vulnerabilidade. Aperfeiçoando as normas técnicas,
garantindo a ampliação dos recursos existentes e o apoio técnico.
Definindo de imediato o piso de alta complexidade para todos os
segmentos.
•

Implementação de serviços e formação específica aos profissionais
para garantir os direitos de pessoas idosas, pessoas com deficiência,
população LGBT, crianças e adolescentes, jovens, comunidades
tradicionais, e outros grupos em situação de vulnerabilidade social.

GRUPOS ESPECÍFICOS INFORMADOS PELO CENSO DO
IBGE E CENSO SUAS-2014 SNAS/MDS.

• Grupos relacionados ao meio ambiente:
Extrativistas, Pescadores artesanais e
Ribeirinhos.
• Grupos por etnia: Ciganos, Quilombolas,
Indígenas.
• Grupos por novas situações urbanas:
População em situação de rua e Catadores de
papel

COMUNIDADES REMANESCENTES DE
QUILOMBOS (CRQs)
Fundação Palmares – 2015
•
•
•
•

Paraná: 37 comunidades
Rio Grande do Sul: 107 comunidades
Santa Catarina: 13 comunidades
Região SUL: 157 comunidades

Cadastro Único
• Cadastro Único identifica os grupos populacionais com características
socioculturais ou em situações específicas de vida.
• Origem étnica
• 1. Famílias indígenas
• 2. Famílias quilombolas
• 3. Famílias ciganas
• 4. Famílias pertencentes a comunidades de terreiro
•
•
•
•

Relacionados ao meio ambiente
5. Famílias extrativistas
6. Famílias de pescadores artesanais
7. Famílias ribeirinhas

Cadastro Único
•
•
•
•
•

Relacionados ao meio rural
8. Famílias assentadas da Reforma Agrária
9. Famílias acampadas
10. Famílias de agricultores familiares
11. Famílias beneficiárias do Programa Nacional do Crédito Fundiário
(PNCF)

•
•
•
•
•
•
•

Em situações conjunturais
12. Famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura
13. Famílias de preso do sistema carcerário
14. Famílias de catadores de material reciclável
15. Famílias de pessoas em situação de rua
16. Famílias de resgatados do trabalho análogo ao de escravo
17. Famílias em situação de trabalho infantil

Desafios para o SUAS
• A convivência democrática com respeito à
diversidade presente na população brasileira,
considerando suas características regionais;
• Atender de forma qualificada a demanda
apresentada pela população, promover o acesso
aos direitos de cidadania – rede de proteção
social e convivência social, familiar e comunitária;
• Redução das desigualdades: econômicas, sociais,
regionais, de gênero, étnicas, de condição sexual,
ciclo de vida.

