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Pesquisa relaciona identidade territorial à participação popular
Estudo em bairros populares, antigos e novos, ouve moradores e lideranças, aborda quatro áreas essenciais - saúde, educação, habitação e assistência social
– e comprova que a gestão de políticas sociais deve levar em conta a lógica de cada região
PEDRO LIVORATTI

L

evantamento feito nos últimos
quatro anos pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão de Políticas Sociais, ligado ao Programa
de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da UEL, demonstrou a importância da participação
popular na identidade territorial urbana. A pesquisa comparou três conhecidos bairros populares de Londrina (Jardim União da Vitória; Vila
Casoni e o Residencial Vista Bela) e
comprovou que a personalidade de
um bairro está ligada à participação
de seus moradores nas lutas e conquistas de seus direitos. A pesquisa
teve apoio da Coordenadoria de
Apoio ao Pessoal de Nível Superior
(Capes), por meio do edital
Casadinho/Procad e parceria com o
Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC de
São Paulo e com o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Seguridade e
Assistência Social (NEPSAS).
Os bairros foram relacionados de
acordo com sua história. O Jardim
União da Vitória, na zona sul de
Londrina, é resultado da luta empreendida pela população na década de
80. A localidade mais antiga é a Vila
Casoni, próxima ao anel central, tradicional bairro de trabalhadores da
década de 40 e que perdeu sua identidade com o passar do tempo.
Já o Residencial Vista Bela, o

Vila Casoni, zona leste de Londrina

mais novo dos três, construído em
2011, por meio do programa federal
Minha Casa Minha Vida, foi considerado pelos pesquisadores como
um território ainda em construção,
uma vez que não conta com estrutura e equipamentos adequados aos
mais de 9 mil moradores.
Segundo a coordenadora da pesquisa, professora Jolinda de Moraes
Alves (Departamento de Serviço

“No território se criam relações, dessa forma os moradores é que sabem
dizer exatamente do que necessitam”, defende a professora Jolinda Alves

Social), o estudo comprovou que é
preciso aproximar a lógica territorial
e a gestão das políticas sociais, temas comumente tratados com distância pelos governantes. Ela explica que para atender adequadamente
as necessidades dos cidadãos é fundamental ter um olhar para o território com todas as suas características.
A pesquisa considerou quatro áreas
intimamente ligadas às necessidades básicas – saúde, educação, habitação e assistência social.
O trabalho consistiu em ouvir
inicialmente os gestores dos serviços locais como coordenadores de
Unidades Básicas de Saúde (UBS),
diretores de escolas públicas e coordenadores de Centros Regionais de
Assistência Social (CRAS), além de
lideranças comunitárias. O objetivo
foi averiguar as características dos
bairros e a infraestrutura disponível
para o atendimento da população.
“O planejamento não pode ser
feito dentro de um gabinete, é importante descentralizar as decisões.
No território se criam relações, dessa forma os moradores é que sabem
dizer exatamente do que necessitam”, defende a pesquisadora.
A professora afirma que o conceito de moradia está relacionado à casa
própria, muito mais ao valor de mercado do bem do que ao lugar onde

famílias se estabelecem com vínculos e qualidade de vida. Dessa forma,
quando existe um programa de construção de moradia popular, o comum
é a empreiteira selecionar uma área
considerando somente o valor do
metro quadrado, que mais tarde será
comercializado para os futuros donos. “Os grandes programas focam
o problema do déficit e a necessidade
das empreiteiras, daí as áreas escolhidas serem sempre na franja das cidades, isoladas dos serviços públicos”,
comenta a professora.
Comparações - Ela cita que o
Vista Bela é um caso clássico deste
problema. O bairro foi considerado
o maior empreendimento do Minha
Casa Minha Vida, na época de seu
lançamento, há seis anos. O
residencial foi edificado em uma
área rural, localizada próximo à zona
norte de Londrina. Depois de concluídas as obras, os moradores encontraram um bairro desprovido de
escola, serviço de saúde e demais
equipamentos públicos. Os pesquisadores constataram que se trata de
um caso de “desterritorialização”,
com forte vinculação dos moradores
do lugar com famílias de outras regiões da cidade e não com as de seu
entorno. Este comportamento se origina no fato de que foram priorizados
aqueles moradores que estavam em

áreas irregulares, localizadas em
várias regiões da cidade.
Nas entrevistas, os pesquisadores também identificaram relatos em
que os próprios moradores se referem ao Residencial Vista Bela como
“aquele povo”, “não pertenço aquilo”, ou seja, a negação do território
pelo próprio morador.
No Jardim União da Vitória a
história é totalmente contrária. O
bairro é fruto de uma ocupação de
famílias provenientes da zona rural
de Londrina, fato que originou lotes
maiores, onde havia inicialmente
hortas e até criações. Segundo a
professora Jolinda, o União da Vitória é um território de conquista,
onde os primeiros habitantes buscaram se organizar para fazer a regularização do bairro. “Neste caso
trata-se de um local que tem
pertencimento”, afirma ela, acrescentando que o sentido de perspectiva territorial é que a gestão precisa considerar o saber popular, não
impondo um modelo pronto.
Já na Vila Casoni, um dos bairros mais antigos de Londrina, ocorreu uma situação no mínimo inusitada. Em que pese a localidade ser
bem servida de serviços públicos,
os pesquisadores encontraram dificuldades em indicar com precisão
quem são suas lideranças. Também
não foi constatada a participação
dos moradores na história do bairro. Segundo a professora Jolinda, a
Casoni era um bairro de trabalhadores, que se localizava na parte de
baixo da linha férrea de Londrina,
nos anos 40. Lá moravam costureiras, garçons, carroceiros. Também
era comum no bairro a presença de
oficinas mecânicas.
“A Vila Casoni foi o primeiro
bairro a sofrer a interferência do
poder público exatamente porque
lá estavam os trabalhadores”, lembra. Hoje o bairro começa a sofrer
forte especulação imobiliária dada
a proximidade ao anel central de
Londrina e consequente valorização dos imóveis.
A pesquisadora defende um debate mais profundo sobre a função
social da moradia e questiona os
motivos que levam administradores a implantarem bairros populares nos arredores dos municípios,
sempre longe dos serviços públicos. “Moradoria é mercadoria,

quem tem dinheiro compra e quem
não tem é obrigado a habitar os
extremos”, critica.
Hoje Londrina conta com a Nota
Técnica Conjunta nº 01/2016, assinada pelas Secretarias Municipais
da Assistência Social, da Educação,
da Saúde e do Núcleo Regional de
Educação, que instituiu a convergência de ações entre estas áreas,
com o objetivo de atender o cidadão.
Para a pesquisadora, esta norma representa um avanço porque
busca implementar uma perspectiva territorial nas políticas sociais. Uma articulação não somente
na execução das políticas, mas
também em sua formulação, planejamento e avaliação, associada
à perspectiva de garantia de direitos sociais.
A pesquisa rendeu cinco teses
de doutorado, além de outras duas
em curso com previsão de serem
concluídas até o final deste ano.
Também rendeu 12 dissertações
de mestrado, além da publicação
de um livro juntamente com a PUC
de São Paulo, publicado pela Editora VERAS e outros três ebooks
produzidos em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e a
PUC/SP.
Organização do bairro - Professor do Departamento de Serviço

Vista Bela, zona norte de Londrina

Social da UEL, integrante da equipe
do projeto de identidade territorial
urbana, Wagner Roberto do Amaral
testemunhou o desenvolvimento do
Jardim União da Vitória entre 1993
e 1998, quando integrava a equipe
da Secretaria de Assistência Social
da Prefeitura de Londrina. Como

Jardim União da Vitória, zona sul de Londrina

profissional, ele acompanhou a regularização do bairro, a partir da
organização de seus moradores.
Ele lembra que os primeiros habitantes do bairro instituíram o Conselho de Entidades do União (CEU),
que reunia associações de moradores, grupos de mulheres e de jovens,

contando também com a participação de secretarias municipais. Coube a este Conselho apontar as necessidades primordiais do local.
Segundo o professor, a primeira
ação concreta foi o asfalto, e primeiro foram pavimentadas as ruas por
onde passava o transporte coletivo.
Em uma segunda etapa foi feita a
regularização dos lotes urbanos, já
que o bairro se originou de uma
ocupação ocorrida no final dos anos
80. De acordo com o professor, os
nomes de ruas foram escolhidos pelos próprios moradores, em alusão
às profissões existentes, valorizando os trabalhadores. A conquista
seguinte foi a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), que chegou a ser a maior do Paraná. Posteriormente os moradores conseguiram a Escola Estadual e depois o
CAIC da zona sul.
Wagner do Amaral lembra ainda que inicialmente os moradores
do União sofriam grande preconceito social, a ponto de prejudicar a
colocação no mercado de trabalho.
Para tentar melhorar a imagem do
lugar, os moradores constituíram
uma Comissão de Comunicação,
que produziu um vídeo resgatando
a história do bairro. A produção foi
fundamental para melhorar a
autoestima dos habitantes.

