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Resumo: Este artigo é resultado parcial de uma das frentes de 
trabalho do projeto de pesquisa “O uso do território pela política 
de saúde e sua interface com o trabalho do assistente social”.  
Tem como proposta a aproximação ao conceito de território 
usado de Milton Santos. Propõe-se a uma análise comparativa 
entre os bairros de Londrina (PR), União da Vitória e Bela 
Suíça. Essa iniciativa se dá com vistas a identificar aspectos 
específicos destes dois territórios bem como identificar como a 
dinâmica das relações sociais pode contribuir para essa 
diferenciação. Para essa construção utilizou-se de revisão 
bibliográfica e observação. 
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Abstract: This article is the partial result of the work areas of the 
research project " The use of the territory of health policy and its 
interface with the work of the social worker ." It proposes the 
approach to the concept of territory used by Milton Santos. It is 
proposed a comparative analysis between the districts of 
Londrina ( PR) , União da Vitória and Bela Switzerland. This 
initiative takes place in order to identify specific aspects of 
these two territories as well as identify how the dynamics of 
social relationships can contribute to this differentiation. For this 
construction we used bibliographic review and observation . 
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1. INTRODUÇÃO 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar o resultado de uma das 

frentes de estudo vinculada ao projeto de pesquisa intitulada “O uso do território pela política 
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de saúde e sua interface com o trabalho do assistente social”1. Trata-se dados parciais 

relacionados a uma primeira aproximação a dois territórios com características diferentes, 

existentes na região Sul da cidade de Londrina. 

Essa proposta torna-se importante na perspectiva de apresentar fatores 

comparativos entre dois territórios distintos, demonstrando deste modo, o que pode 

caracterizar um espaço como território usado, e como a forma de uso deste território pode 

interferir na dinâmica de sua relação com o Estado e com a cidade de uma forma geral. 

Vale destacar que para a realização da proposta foi realizada ampla 

revisão bibliográfica sobre o conceito de território, através da obra de Milton Santos. A 

segunda parte consistiu em uma aproximação ao território, através de observação. 

Os bairros pesquisados foram União da Vitória e Jardim Bela Suiça, ambos 

estão localizados na região Sul da cidade de Londrina PR, mas resguardam importantes 

especificidades, as quais serão trabalhadas ao longo deste texto. 

O artigo é dedicado, em primeiro momento a apresentação do conceito de 

território que norteou a construção do trabalho. Em seguida apresentam-se as 

características da zona sul da cidade de Londrina, assim como os dois bairros objetos deste 

estudo. 

A terceira parte refere-se à aproximação empírica feita através de 

observação, como seqüência são apresentadas considerações a respeito do estudo 

realizado.  

 

1 – O CONCEITO DE TERRITÓRIO POR MILTON SANTOS 

 

O conceito de Território não é novo, vem sendo utilizado por diferentes 

ciências há vários anos, podemos citar o exemplo da biologia que utilizou esse conceito 

para estudar a forma como os animais delimitam a terra onde habitam. Também podemos 

nos referir ao uso feito pela geografia física, a qual utiliza o conceito de território apenas 

para demarcação de fronteiras, como por exemplo, entre uma Nação e outra. 

A inovação do conceito se dá quando a geografia começa a levar em conta 

que os aspectos políticos também contribuem para a formação de um território. Referimo-

nos aqui as relações sociais que são estabelecidas entre pessoas de uma mesma região, e 

também a relação desta região com o restante do mundo. 

                                                 
1
 O Projeto de pesquisa “O uso do território pela política de saúde e sua interface com o trabalho do assistente 

social” é realizado na Universidade Estadual de Londrina, sob coordenação da Profª Drª Líria Maria Bettiol 
Lanza. 
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Desse modo, as diferentes formas de relação que se estabelecem em 

diferentes lugares podem contribuir para que o território seja mais, ou menos, desenvolvido. 

Ou seja, quando se trata de uma cidade, a forma como a cidade de constrói, sua história, os 

primeiros habitantes, as primeiras formas de cultivo, as primeiras indústrias, são aspectos 

que podem identificar seu avanço em detrimento de outras cidades, mesmo que próximas. 

 

A definição conjunta e individual de cada qual depende de uma dada localização. 
Por isso a formação socioespacial e não o modo de produção constitui o instrumento 
adequado para entender a história e o presente de um país. Cada atividade é uma 
manifestação do fenômeno social total. E o seu efetivo valor somente é dado pelo 
lugar em que se manifesta, juntamente com outras atividades.(SANTOS, 2006, pg. 
86) 

 

Para a construção deste artigo, nos subsidiamos do conceito de território 

usado, elaborado por Milton Santos, geógrafo brasileiro que constrói sua teoria sob bases 

do método de análise crítica. Segundo o autor, 

 

“É o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise 
social. Trata-se de uma forma impura, um híbrido, uma noção que, por isso mesmo 
carece de constante revisão histórica. O que ele tem de permanente é ser nosso 
quadro de vida. Seu entendimento é pois, fundamental para afastar o risco de 
alienação, o risco de perda de sentido da existência individual e coletiva, o risco de 
renúncia ao futuro. (SANTOS, 1998, pg. 15) 
[...] 
“O território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de 
espaço humano, espaço habitado.[...] (SANTOS, 1998, pg. 16) 
 

  
É válido lembrar que o autor não desconsidera a importância dos métodos 

de análise quantitativos para identificação e delimitação de um território, todavia, destaca 

que somente essa leitura não é suficiente para o conhecimento da realidade de cada local. 

 

O trabalho nacional, isto é, as grandes escolhas produtivas e socioculturais, implica 
uma repartição subordinada de recursos, oportunidades e competências e a 
submissão a normas geradoras de relações internas e externas. (SANTOS, 2006, 
pg. 183) 

 

É por esses apontamentos que o exercício de analisar comparativamente 

dois territórios com expressivas diferenças faz-se relevante, de forma que, devido a sua 

proximidade (ambos localizados na zona sul), podemos inferir que não é possível atribuir à 

qualidade do solo, dinâmica de mercado, entre outros fatores, o desenvolvimento maior de 

um dos territórios com relação a outro. 

Deste modo pretende-se apresentar a importância deste conceito, ou seja, 

de levar em conta a dinâmica das relações sociais para identificar as diferentes realidades. 

2- ZONA SUL DA CIDADE DE LONDRINA 
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Londrina é uma cidade localizada na região norte do Paraná, nasce em 

1929, todavia, só torna-se município em 1934. É considerada uma das cidades mais 

populosas do estado do Paraná.  

O nome Londrina foi escolhido pelo Dr. João Domingues Sampaio, diretor 

da Companhia de Terras em homenagem a Londres.  

 

[...] desde sua origem, Londrina, e seu entorno imediato, esteve ligada aos 
interesses do mercado imobiliário. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná 
(antiga Companhia de Terras Norte do Paraná) não somente media e vendia lotes 
de terra, mas também estruturou o conjunto do espaço agrícola em uma verdadeira 
rede urbana hierarquizada e equidistante, com grandes centros urbanos – 
destinados a se tornar núcleos econômicos – demarcados a cada 100 km. (PAULA, 
et all, 2013 [s.p]) 

 
Devido à grande migração, Londrina enfrentou problemas com relação à 

habitação, em 1980 os conflitos por moradia são intensificados e marcam o surgimento de 

muitas ocupações irregulares. Por outro lado, o desenvolvimento econômico da cidade é 

expansivo o que intensifica também a acumulação de capital e delineia a segregação 

espacial presente na cidade. 

É neste contexto de dualidade de realidades, ou seja, as ocupações 

irregulares versus a grande expansão econômica e enriquecimento da cidade que os 

diferentes bairros vão se consolidando. Por este fato faremos uma aproximação mais 

detalhada a Zona Sul de Londrina. 

 

Na década de 1980, a expansão urbana teve um salto quantitativo, com forte 
concentração territorial na porção norte da cidade e também no extremo sul, embora 
com menor ênfase. Ainda nesta década, todas as pequenas propriedades rurais que 
cercavam a malha urbana no período da colonização já haviam sido incorporadas à 
cidade. (PAULA, et all, 2013 [s.p]) 

 
Como se pode perceber, a expansão urbana destinada à população de 

baixa renda se concentra nos extremos da cidade, desenhando a segregação espacial. A 

grande distância do centro e marginalidade dos conjuntos habitacionais destinados a 

trabalhadores e pessoas de baixo poder aquisitivo se intensificam ao longo do crescimento 

urbano da cidade. 

 
A tendência de expansão periférica do espaço urbano foi reforçada pela Companhia 
Municipal de Habitação (COHAB), que adotou a política de comprar áreas rurais 
para implantação de grandes conjuntos habitacionais na porção norte da cidade, 
junto aos parques industriais e ao sistema viário, que liga o estado com as cidades 
do estado de São Paulo, prática que se revelou fortemente solidária com o 
movimento especulativo orquestrado pelos imobiliários. (PAULA, et all, 2013 [s.p]) 
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A Zona Sul da cidade atualmente é composta por 10 bairros que ilustram a 

distinção em nobres e pobres da cidade. Essa afirmação é sustentada por dados 

quantitativos da região relacionados a serviços sociais e renda per capita com extrema 

discrepância. Os bairros são: União da Vitória; Parque das Indústrias; Saltinho; Cafezal; 

Piza; Inglaterra; Tucanos; Bela Suiça; Vivendas do Arvoredo; Guanabara2. 

 

 
[...] Ator social (morador urbano proletário), que também produz o espaço urbano 
tem recebido, quase sempre, do poder público municipal um alocamento dirigido à 
expansão urbana em direção as áreas sujeitas a conflitos. Foi o que ocorreu no 
conjunto habitacional União da Vitória (extremo sul) em 1985, e em situação similar 
na zona norte, com a invasão São Jorge (bairro Eldorado), posteriormente 
regularizado pela COHAB (Fresca, 2002). Tais práticas acabam por reiterar a ação 
do poder público e outros atores sociais no sentido de colocar a população carente 
em áreas distantes, de condições topográficas ruins e quase sempre desprovidas de 
infra-estruturas e equipamentos urbanos. (PAULA, et all, 2013 [s.p]) 

 

Para nos aproximarmos dessas distintas realidades analisaremos dados 
expressos no Perfil da cidade de Londrina (2013). 

O primeiro dado utilizado para a comparação proposta refere-se à 

existência de domicílios permanentes nos diferentes bairros da região. A média dos 

domicílios particulares permanentes dos bairros da região sul, varia entre 149 (Bairro Bela 

Suíça) e 5790 (Parque das Indústrias); o bairro União da Vitória, possui 2822 domicílios. 

A informação torna-se relevante quando problematizamos a questão das 

moradias regulares, bem como a incidência da propriedade das unidades habitacionais. 

Vale destacar que Londrina é uma cidade que conta com regiões 

ocupadas irregularmente, nesta circunstância, as moradias irregulares não são 

contabilizadas. No que se refere a bairros como o Jardim União da Vitória, que segundo 

RUIZ (2013) é o mais populoso da Região Sul de Londrina, com 16 mil habitantes 

aproximadamente, a densidade populacional fica oculta devido às regiões irregulares. 

De acordo com o Perfil de Londrina (2013) o rendimento mensal dos 

residentes do Jardim Bela Suiça varia entre ½ salário mínimo e mais de 20 salários 

mínimos. Nesse sentido é oportuno destacar que apenas um morador deste bairro se 

declarou com a renda mínima apresentada, todavia o bairro conta com um universo de 66 

moradores com renda superior a 20 salários mínimos.   

A realidade do Jardim União da Vitória é bem diferente, com 8.115 

moradores contabilizados no documento referenciado acima, 328 têm rendimento mensal de 

até ½ salário mínimo, 3.246 não possuem renda e apenas sete pessoas vivem com mais de 

                                                 
2 Esta informação está disponível no site da Prefeitura Municipal de Londrina, campo referente à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, vinculado ao campo de Vigilância Sócio assistencial. No entanto é importante 
ressaltar que existem outros bairros nesta região da cidade, tais como, Perobal, Franciscato, Jamile Dequech, 
Nova Esperança, que podem ter sido considerados como desdobramento dos bairros referenciados pelos dados 
oficiais. 



 

6 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

20 salários. Por este fato, percebe-se a grande disparidade de renda entre os bairros em 

relação à quantidade de moradores, o que aponta para visível desigualdade social entre os 

mesmos.  

Vale destacar que o Perfil da cidade de Londrina (2013) também apresenta 

dados referentes à presença de serviços públicos nas regiões e bairros específicos. Através 

da problematização dos dados apresentados pelo documento utilizado possível identificar 

que não existem equipamentos públicos alocados no Jardim Bela Suiça, enquanto o Jardim 

União da Vitória conta com serviços de referência, como por exemplo a UBS (Unidade 

Básica de Saúde). 

Por entender que esta disparidade nos dados resguarda elementos 

importantes para análise do conceito de território usado, proposto por Milton Santos, 

escolhemos os dois bairros com mais expressiva distinção de renda para realização de 

análise comparativa. 

A aparente diferença entre o modo de vida das pessoas residentes do 

Jardim União da Vitória e Bela Suiça, suscitou a opção por uma análise comparativa entre 

os dois territórios. Reitera-se que a questão da presença de serviços públicos no território foi 

importante para o processo de delimitação dos territórios a serem estudados, todavia, a 

disparidade entre as rendas pode ser considerada como o segundo critério para a 

delimitação dos bairros. 

A escolha também se deveu a reportagem veiculada pelo Jornal de 

Londrina, em 27/11/2011 a qual se referiu ao Jardim Bela Suíça como o local com a maior 

renda do Paraná. Vale destacar que a reportagem referida também aponta a segurança 

intensiva e privada que existe nas cinco entradas do bairro, com câmeras e vigilância 

particular por 24 horas.  

A reportagem em questão acrescenta que existem duas “Londrinas” na 

região Sul, e através da renda destaca que o Jardim União da Vitória é o “que menos tem”, 

com renda média de R$ 404,80, e o Jardim Bela Suíça é o que mais concentra valor, com 

renda média de R$ 5.346,06. 

Vale destacar que a renda é um elemento fundamental para analisar a 

condição de vida das famílias. No entanto, existem outros fatores que podem contribuir para 

análise mais aprofundada da realidade. 

Por este fato, mesmo com escassa bibliografia sobre a disparidade 

econômica e social que existe na zona sul de Londrina, ao consultar análises sobre a 

vulnerabilidade presente na cidade pode-se perceber que o Jardim União da Vitória 

apresenta índices expressivos, enquanto o Jardim Bela Suiça não é atingido por certas 

situações indesejadas. 
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Como exemplo desta afirmação pôde-se analisar o artigo de ZULIM; LOLIS 

(2011), a qual busca uma análise sobre o lugar de moradia de jovens que possuem 

passagem pelo CENSE3 I, na cidade de Londrina. 

 

Na região Sul, os bairros que se sobressaem com maior número de moradias de 
adolescentes com passagem pelo CENSE I são os que compõem o Cafezal, 
Saltinho, Parque das Indústrias e União da Vitória. Este último, mesmo com algumas 
melhorias feitas pelo poder público, conta com novas ocupações irregulares e 
apresenta uma precária infraestrutura. Ele compõe a área que mais concentra 
problemas sociais na cidade. (ZULIM; LOLLIS, 2011, pg. 142) 
 

Ainda sobre este índice apontado pela pesquisa há o destaque de que o 

“Jardim Bela Suíça é o único bairro na região Sul que não conta com adolescentes com 

passagem pelo CENSE I” (ZULIM; LOLIS, 2011, pg. 139). Sendo assim, a visita a campo 

proposta para essa problematização teve como objetivo identificar as questões apontadas 

pelas diferentes fontes aqui apresentadas. 

2- OBSERVAÇÃO COMO DADO PARA ANÁLISE COMPARATIVA: JARDIM UNIÃO DA VITÓRIA E 

BELA SUÍÇA 

 

A escolha da observação como metodologia para a primeira aproximação 

ao objeto por hora estudado, se deu por entender que esta é uma técnica científica de coleta 

de dados que permite ao pesquisador se aproximar a realidade que deseja pesquisar sem 

causar interferência à dinâmica das relações existentes. Vale salientar que a observação foi 

realizada após o processo de estudo dos dados quantitativos, bem como as referências 

teóricas sobre o tema, com vistas a subsidiar a análise, de forma a desvendar as 

características e especificidades de cada bairro com maior profundidade. 

 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 
os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste 
apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se 
desejam estudar. (MARCONI; LAKATOS, 2003, pg. 190) 

 

A observação realizada foi através do método não participante4, ou seja, o 

qual busca obter informações sobre o objeto observado, todavia, o pesquisador não se 

integra ao ambiente observado. 

 

                                                 
3Na cidade estão instalados dois Centros de Socioeducação, o CENSE I, que é uma unidade de internação 
provisória, por onde passam todos os adolescentes apreendidos pela polícia, e o CENSE II, que é uma unidade 
em que o adolescente é internado para cumprir medida por ato infracional. (ZULIM; LOLIS, 2011, pg. 125) 
4
Na observação não-participante, o pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, 

mas sem integrar-se a ela: permanece de fora. (MARCONI; LAKATOS, 2003, pg. 193) 
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A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 
objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 
comportamento. Desempenha papel importante nos processos observacionais, no 
contexto da descoberta, e obriga o investigador a um contato mais direto com a 
realidade. É o ponto de partida da investigação social. (MARCONI, LAKATOS, 2003, 
pg. 191) 

 

Na data de 06/10/2014, foi realizada a observação Jardim União da Vitória. 

Esta primeira abordagem de campo se deu com o objetivo de aproximação ao bairro, 

identificação das condições físicas, serviços sociais públicos e dinâmica de vida dos 

moradores. 

A aproximação foi realizada de ônibus coletivo. Durante todo o percurso, 

foi observado as ruas, bem como as pessoas que utilizam tal serviço. Os passageiros em 

sua maioria estavam com aspecto alegre, conversavam entre si e expressavam um certo 

conhecimento do cotidiano da vida dos mesmos.  

No processo de observação houve abordagem a uma moradora do bairro 

União da Vitória sem prévia programação. Devido ao longo trajeto percorrido pelo ônibus e 

sua entrada em outros bairros da região Sul, foi indagado passageira sobre qual o nome dos 

bairros que percorremos, bem como se o percurso do ônibus seria feito por dentro de todas 

as divisões do Jardim União da Vitória. A senhora se mostrou receptiva a troca de 

informações e quis nos ajudar perguntado em qual local gostaríamos de descer, e se 

prontificou a indicar o local desejado. Foi esclarecido a condição de pesquisadoras nesse 

momento, bem como a instituição pertencente e os motivos de tal atividade. 

Essa receptividade apresentada pela senhora que nos forneceu 

informações também foi percebida em outros passageiros do ônibus, salienta-se assim o 

clima amigável que estava presente no trajeto. Todavia, existiam jovens e adultos que 

apresentavam clima de (dês) compromisso, por exemplo quando um idoso entrava e não 

tinha lugar para sentar, no entanto, este não era um comportamento predominante. 

É importante destacar ainda que as pessoas que utilizavam o transporte 

público o utilizam por diversos motivos, pode-se identificar pessoas que estavam indo 

trabalhar, ou retornando do trabalho, outras que realizam passeios, estudantes que utilizam 

o transporte público para o acesso a escola, etc. 

Com relação à infraestrutura do Jardim União da Vitória pode-se perceber 

que existem Serviços Sociais presentes no bairro, como os dados estatísticos nos haviam 

apontado na primeira fase do trabalho proposto. O bairro conta com escolas, Centro de 

Convivência (Viva Vida), UBS (Unidade básica de saúde), Capela Mortuária, praça ao ar 

livre - equipada com aparelhos de ginástica e um parquinho. 
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Cabe destacar que o Jardim União da Vitória foi estruturado em um terreno 

muito íngreme, por este fato, todas as ruas pelas percorridas pelo ônibus apresentavam alta 

declividade, o que aponta a dificuldade na mobilidade urbana dos moradores. 

O União da Vitória é um bairro muito grande, têm seis divisões, por este 

fato existem moradias em regiões regulares e construções em regiões que ainda não são 

regularizadas, também não existe uma padronização na infraestrutura das casas, existem 

casas de alvenaria, com portão, varanda, etc, e existem casas de madeira, e até mesmo 

barracos mistos com lona e papelão. 

O último destaque a ser feito com relação a está observação é a incidência 

de crianças brincando nas ruas e nas áreas não regularizadas, o alto fluxo de pessoas 

transitando, fatores que indicam a convivência entre os moradores e que a violência pode 

ser uma questão “velada” atualmente no bairro, ou ainda que o estudo do tempo-espaço, 

poderia revelar outros aspectos para compreensão do território usado. 

No dia 06/10/2014, após a finalização da visita ao Jardim União da Vitória, 

retornamos ao Terminal Rodoviário Central de Londrina e questionamos alguns funcionários 

sobre a existência de ônibus coletivo para o Jardim Bela Suíça, obteve-se a informação de 

que existe um ônibus que faz este trajeto, contudo, ele somente tem horários pela manhã e 

no fim de tarde. Estes dados apresentam elementos para refletir sobre a baixa incidência de 

moradores que utilizam tal serviço, e que o ônibus coletivo provavelmente é 

predominantemente utilizado por trabalhadores do local.Devido à dificuldade de horário a 

visita ao bairro foi adiada. 

Na data de 13/10/2014 realizamos a observação no Jardim Bela Suíça. 

Para o deslocamento até o local, fomos de transporte público, o qual possui poucos 

horários. O ônibus não estava lotado, e conforme era percorrido o trajeto os passageiros 

desciam em pontos antes de chegar ao bairro.  

Essa rotatividade de passageiros possibilita a reflexão de que poucos 

cidadãos que utilizam o transporte público para este destino realmente vão até o bairro, 

muitas vezes este ônibus é utilizado para que a pessoa possa acessar outras localidades da 

cidade, que estão no trajeto entre o bairro e o terminal central. 

A observação ao Jardim Bela Suiça foi feita dentro do ônibus coletivo, no 

local somente existem casas de alto padrão arquitetônico e geralmente estão longe umas 

das outras protegidas por altos muros, o que transmitiu a impressão de baixo contato entre 

os moradores. Não foram observadas pessoas na rua.  

Também constatou-se, através da observação realizada, que não existe 

grande número de moradores no local,não existem equipamentos públicos, somente 

encontramos algumas clínicas médicas particulares e poucos comércios (lojas de vestuário). 
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A perspectiva de análise comparativa entre os territórios respaldada na 

disposição de serviços públicos, bem como na leitura sócio-econômica se faz importante 

para discussão sobre a importância da leitura territorial para a proposição de políticas 

públicas 

Esta análise é compatível com a reflexão de KOGA (2011), quando a 

autora afirma que o território é o chão concreto das políticas sociais e também é nele em 

que as desigualdades sociais ficam mais evidentes entre os cidadãos. 

Ressalta-se que a observação nos possibilitou visualizar que com respeito 

à segurança, o Jardim Bela Suiça dispõe de segurança privada, câmeras, vigias 

constantemente no bairro, todavia, no Jardim União da Vitória a segurança é pública. Na 

ocasião da observação no Jardim União da Vitória não visualizamos policiais fazendo ronda, 

contudo existe uma Unidade do Paraná Seguro (UPS), inaugurada em 2012. 

Ainda sob as considerações de KOGA (2011), no território as condições de 

vida entre os moradores de uma mesma cidade mostram-se diferenciadas, bem como a 

presença e ausência de serviços públicos. Assim também, as relações sociais envolvidas 

nesse espaço são diferenciadas, pois devido a uma suposta proteção dos moradores, as 

casas possuem interfone, áreas restritas de lazer em sua própria casa, o que pressupõe a 

ausência de contato físico entre as pessoas e o tipo de vínculo entre elas, altamente 

selecionados. Este aspecto interfere nas formas de socialização das pessoas, um certo 

isolamento dos demais espaços próximos e distante do seu meio, e gerar visões restritas da 

cidade e de seus moradores. 

 

3- Considerações Finais 
 

 

Através deste primeiro exercício de observação pode-se perceber que os 

dados ficam mais claros quando conhecemos suas fontes materiais. A visita aos bairros 

possibilitou a observação da diferença presente nos dados, como por exemplo a situação 

socioeconômica, presença do Estado. É possível ainda afirmar que tais distinções incidem 

sobre o convívio dos moradores destes lugares. 

A aparente falta de relacionamento entre os moradores do Conjunto Bela 

Suiça e a receptividade dos moradores do Jardim União da Vitória expressam a sua forma 

de sobrevivência e convívio, pois, pode-se inferir que os moradores do Conjunto Bela Suiça 

podem se considerar auto-suficientes, ou seja, “não precisam” da interferência do Estado na 

sua dinâmica de vida, “não precisam” se relacionar com os moradores do entorno, e essa 

relação apresenta-se oposta no Jardim União da Vitória, uma vez que os moradores 
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expressam sua relação entre si, apresentam solidariedade, e reivindicam a presença do 

Estado neste território. 

A dinâmica e especificidade do território usado, conforme conceitua Milton 

Santos, poderiam ser captadas com mais intensidade através de abordagens e entrevistas 

aos moradores destas duas localidades da cidade, uma vez que, tais sujeitos poderiam 

expressar as suas percepções sobre a dinâmica de cada bairro, a incidência do Estado 

sobre suas vidas, etc. Todavia, esta primeira aproximação nos permitiu confirmar o que vem 

sendo estudado até o presente momento, no que se refere à dinâmica dos territórios e a 

expressão de suas especificidades. 

É importante lembrar que as diferenças entre os bairros citados estão 

presentes em uma mesma região da cidade de Londrina, o que permite afirmar que não é 

possível fazer generalizações sobre os aspectos de condição de vida da população.Por este 

fato é possível justificar a necessidade que as políticas sociais têm de se aproximar das 

diferentes realidades dos sujeitos sociais, a fim de propor ações relevantes para suas 

realidades específicas. 
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