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Resumo: O presente artigo é resultado dos trabalhos do projeto de pesquisa da Universidade Estadual 

de Londrina intitulado “O uso do território pela política de saúde e sua interface com o trabalho do 

assistente social”. Buscou-se aqui fazer aproximações sobe o conceito de território-usado e seu uso pelas 

políticas públicas, utilizando como pano de fundo a região oeste do município de Londrina. Através do 

resgate histórico da região foi possível perceber que o Estado, por meio das políticas, se apresenta de 

maneiras diferentes entre os bairros da região. Com a realização dos exercícios de observação dos 

bairros Jardim Leonor, João Turquino e Maracanã foi possível ter uma apreensão de dados que não 

estão expressos nos indicadores e documentos oficiais.  
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Abstract: This article is the result of the work of the research project at the State University of Londrina 

entitled "The use of the territory of health policy and its interface with the work of the social worker." We 

attempted here to make approximations up the concept of territory-used and its use by public policies, 

using as a backdrop the west region of the city of Londrina. Through historical review of the region it 

was revealed that the State, through policies, is presented in different ways between the districts of the 

region. With the completion of observation exercises neighborhoods Jardim Leonor, João Turquino and 

Maracanã was possible to have a seizure data that is not expressed in indicators and official documents. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo faz parte do projeto de pesquisa da Universidade Estadual de Londrina, denominado “O uso 

do território pela política de saúde e sua interface com o trabalho do assistente social” 
1
 que se encontra 

em curso e no momento aponta dados e resultados ainda parciais.  

 

Em face aos objetivos desta pesquisa, foram utilizados como procedimentos metodológicos a observação 

sistemática direta, permitindo elaborar um diagnóstico mais preciso sobre a realidade a ser pesquisada, 

pois de acordo com Marsiglia (2009, p. 385), “uma prática só torna um saber sistemático se for observada 

e registrada detalhadamente”. Da Matta (1978) apud Anunciação (2014),  esclarece que “o que sempre 

vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é necessariamente conhecido e o que não vemos e 

encontramos pode ser exótico, mas, até certo ponto, conhecido”.  

 

                                                 
1O referido projeto é  coordenado pela Profª Draª Líria Maria Bettiol Lanza do Departamento de Serviço 

Social da Universidade Estadual  de Londrina e tem por objetivo identificar como os assistentes sociais 

trabalhadores em saúde compreendem e fazem uso no seu exercício profissional 
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Anunciação (2014) explica que em campo, o pesquisador sempre deve buscar mediar aquilo que é 

próximo e aquilo que é distante em relação ao ambiente ou ao grupo social que está a observar. O mesmo 

ainda deve se atentar ao transito entre o meio acadêmico e o campo de pesquisa, e este exercício deve por 

em evidência a capacidade de interpretação e análise do observador. 

 

Para a aplicação desta técnica de pesquisa foram escolhidos intencionalmente três bairros da região oeste 

da cidade Londrina, sendo o Jardim Leonor, que aproxima-se da região norte da cidade, o João  Turquino 

e Maracanã, que se aproximam da região sul. Além da observação em campo, foram coletadas 

informações e indicadores sociais junto a fontes oficiais como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística); dados disponibilizadas pelo município de Londrina através do documento intitulado “Perfil 

do Município de Londrina -2013”, que contém um amplo diagnóstico da cidade, além de informações 

complementares fornecidas pela Prfeitura Municipal de Londrina através do endereço eletronico 

institucional; documentos oficiais do IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) e 

informações da Secretaria Estadual de Educação. 

 
Dessa forma, o presente artigo está estruturado em três momentos, e inicia apresentando o debate sobre o 

território e territorialização e seu uso pelas políticas públicas após a descentralização das políticas sociais 

no pós-1988 e de que forma estes conceitos passaram a compor a realidade operacional das mesmas. 

 

O que se coloca enquanto território para as políticas públicas, é a concepção de território usado cujo 

aporte téorico para as discussões foram buscados nas obras de Milton Santos, que o considera como o 

espaço concreto dos homens, dotado de  um sistema de objetos e ações, construido por atores sociais 

como pessoas, grupos e organização (SANTOS, 2012), com um fim determinado. Para o autor o território 

é um fato social e produto da história e das transformações humanas e um recurso utilizado pela classe 

dominante (atores hegemônicos) para a obtenção de um fim pré-determinado (lucro e acumulação) 

enquanto para a classe dominada (atores hegemonizados) o território é abrigo combinando funcionalidade 

e identidade e onde se manifesta o cotidiano vivido.  

 

Em seguida, são feitas as aproximações sobre a região, iniciando com a sua história e características 

gerais, baseando-se em seu bairro mais antigo, o Jardim Bandeirantes, seguido pela história dos bairros do 

João Turquino e Maracanã, que diferentemente do Jardim Bandeirantes que acompanhou a expensão 

territorial do município de Londrina na década de 1970, são bairros mais novos e fruto de uma exclusão 

espacial que resultou na ocupação do território onde se localizam. Além também de uma análise sobre a 

forma pela qual as políticas públicas estão inseridas na região, como estas estão distribuídas e como 

utilizam o território. As políticas selecionadas para serem avaliadas e comparadas foram as de Saúde, 

Edução e Assistência Social, por entender são serviços primordiais à vida cotidiana da população. Ao fim, 

as considerações finais buscam apresentar hipóteses a respeito da diferenciação da presença do Estado 

nos bairros da região.  

 

2. O TERRITÓRIO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A constituição histórico-social do território é central e a um só tempo, visto como unicidade e 

diversidade, que inclui a ação humana sobre o planeta não o restringindo como um simples objeto 

material. O território é espaço social, o espaço usado (SANTOS, 2012), o lugar onde se materializa o 

cotidiano da vida humana e a reprodução das relações sociais, caracterizadas pelas disputas de poder, 

dominação e controle. 

 

Por isso, o território caracteriza-se enquanto uma construção social e tem como elementos constitutivos, 

identificados por Santos (1979) como: o homem, enquanto fornecedor do trabalho ou candidato a isso; as 

firmas: com a função de produção de bens, serviços e ideias; as instituições: que produzem normas, 

ordens e legitimações; e, o meio ecológico: conjunto de complexos territoriais que constituem a base 

física do trabalho humano. Esses elementos são interdependentes, com um profundo relacionamento entre 

si, e que devem ser estudados a luz de sua história e presente, como resultados de um processo social, 

derivando daí a sua complexidade.  
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O território não se configura como um reflexo da sociedade, como uma tela de fundo onde os fatos sociais 

se inscrevem a vontade na medida em que acontecem, mas é o próprio palco das interações sociais que se 

estabelecem, em escalas diferenciadas, influenciando no cotidiano das pessoas. 

 

Diante disso, a materialidade do território resulta como um conjunto indissociável e contraditório de 

sistemas de técnicas e objetos, forma e conteúdo, meio e processo das relações sociais que são ao mesmo 

tempo materiais e intersubjetivas. Dada a necessidade de produzir e de viver, os sujeitos humanos ligados 

à materialidade do ambiente provocam interações entre si, como membros de uma sociedade, 

transformando-o num verdadeiro campo de forças imprimindo-o diferentes significações. Por isso, em sua 

argumentação teórico-metodológica. Santos (2012) articula, concomitantemente, o espaço e o tempo com 

aspectos da economia, da política e da cultura de forma a compreender o território-usado.  

 

Sabemos ainda que as políticas sociais no Brasil, a partir da promulgação da Carta Magna de 1988, 

contemplaram uma série de principios tais como a universalidade; a descentralização politico-

administrativa; a participação popular, expressa na orientação da gestão democrática. Sendo assim, os 

territórios locais aparecem como ponto estratégico para organizar, de forma territorializada, o acesso da 

população aos serviços e bens públicos e assim garantir, minimamente, o acesso a direitos sociais. Como 

exemplo, podemos citar o Sistema Único de Assistência Social que aponta, em um de seus eixos 

estruturantes, a “descentralização político-administrativa e territorialização” (BRASIL, 2005).  

 

Não é apenas a Política Nacional de Assistência Social que utiliza o território como base de organização 

de suas ações, mas também o Sistema Único de Saúde, que coloca à disposição da população, em nível de 

atenção primária, as Unidades Básicas de Saúde, bem como, desde 1994, as Unidades de Saúde da 

Família, encontradas nos bairros e comunidades locais. Na Política Nacional de Educação, o conceito de 

georeferenciamento é utilizado para garantir que o acesso à educação pública se dê próximo ao local de 

habitação dos estudantes.  

 

A introdução do princípio da descentralização foi marcado pelo esquadrilhamento das áreas onde estariam 

localizados os serviços. Em algumas políticas, como a saúde, foi utilizado o princípio da equidade para 

subsidiar a instalação das primeiras Unidades de Saúde da Família, como uma prioridade para grupos 

desasistidos com maior grau de vulnerabilidade social. Em seguida, foi necessário introduzir no processo 

de trabalho em saúde a habilidade de capturar a realidade desses territórios para orientar o agir em saúde, 

que se organizou pela sistematização das condições em saúde da população no Sistema de Informação da 

Atenção Básica – SIAB, como uma ferramenta a disposição da gestão para organzar suas práticas mais 

ligadas com as demandas em saúde dos territórios. 

 

Segundo Campos (2011), pensar as políticas públicas de forma territorializada e descentralizada é 

fundamental para definir prioridades, necessidades e potencialidades que se encontram em cada território, 

sendo possível considerar as particularidades e as diversidades de cada espaço e local.  

 

No entanto, a permanente desarticulação das políticas sociais e a dificuldade de diálogo entre gestores e 

profissionais, especializou tais concepções e usos desses indicadores, como afirma  Koga (2013) quando 

aponta que o uso do território para as políticas públicas também está marcado por uma perspectiva que 

segmenta realidade social, “pois as necessidades e as demandas da sociedade são compartimentadas e 

selecionadas em público-alvo, seja pelas características etárias, pelas condições de renda ou pela 

vulnerabilidade e risco pessoal e social”. (KOGA, 2013 p.33). Tal assertiva está contemplada nos indíces 

expressos nos sistemas de informação específicos das políticas de saúde e assistencia social (SIAB, CAD-

Único) que, são da mesma população, mas não dialogam ou cruzam as infirmações, o que poderia ser 

utilizado na potencialização da gestão das políticas e principalmente na efetivação de um sistema de 

proteção social. 

 

Soma-se à fragmentação, a apreensão dos territórios somente a partir dos dados censitários ou 

popuacionais, que são uma fraçção da realidade vivida pelas pessoas nesses lugares, mas não a sua 

totalidade. Assim, pode se entender que apesar de melhorar o acesso da população a uma gama de 
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serviços, políticas e direitos, o uso do território pelas políticas públicas também pode ser uma barreira 

excludente e que impõe limites ao invés de superá-los. Estas barreiras podem ser entendidas como o 

legado da perspectiva homogeneizadora das políticas públicas, que, apesar de usar o território local, não 

considera suas particularidades, história, economia e cultura em sua totalidade.  
 

A partir das compreensões sobre território usado e de como as políticas sociais em suas trajetórias tem 

utilizado do mesmo em sua operacionalização, será apresentado na sequência uma análise consolidada, 

para fins dessa pesquisa, sobre a região Oeste do município de Londrina.  

 

3. A REGIÃO OESTE 

Para a apresentação da região Oeste, foram utilizados dados demográficos contidos no documento “Perfil 

de Londrina” (2013) cuja base de dados utiliza o último Censo (2010), e um resgate histórico da região, a 

partir da expansão do seu bairro mais antigo, o Jardim Bandeirantes e o resgate hisórico dos bairros João 

Turquino e Maracanã, áreas de ocupação urbana,  que tem sua formação e instalação bastante diferente do 

Jardim Bandeirantes. A opção expecífica por estas localidades se deu, primeiramente pela proximidade 

geográfica, e também por acreditar que a forma como esses bairro foram organizados e estruturados pode 

ter significativos reflexos no presente. 

 

A região Oeste do Município de Londrina, localizado no Estado do Paraná, de acordo com informações 

oficiais do IPPUL (2013a) conta com doze grandes bairros, sendo eles: Cilo 3, Cilo 2, Leonor, 

Bandeirantes, Jamaica, Sabará, Champagnat, Presidente, Olímpico, Universidade, Palhano e Esperança.  

 

Sabe-se que, apesar da divisão oficial constar apenas com doze grandes localidades, a região oeste possui 

um grande número de conjuntos habitacionais menores inseridos dentro desses grandes bairros. Para as 

finalidades deste estudo acadêmico serão considerados os dados oficiais disponibilizados pelo IPPUL 

(2013a).  

 

No último censo demográfico realizado pelo IBGE, no ano de 2010, o município de Londrina tinha uma 

população total de 484.456 mil moradores na área urbana. Destes, 88.578 mil são moradores da região 

oeste da cidade, sendo 46.207 pessoas do sexo feminino e 42.371 pessoas do sexo masculino.  

 

Dos bairros da região oeste, o mais populoso é o Jardim Leonor, com uma população total de 25.430 

pessoas, sendo também um dos bairros mais antigos da região. O número total de domicílios particulares 

do Jd. Leonor é de 7.977, com uma média 3,19 pessoas por domicílio. Os bairros menos populosos da 

região são o Cilo II com 1.591 moradores e Cilo III com 1.622 

 

Entre as décadas de 1960 e 1970, a cidade de Londrina começou a perder as características e o formato 

retangular que inicialmente havia sido planejada. É neste mesmo período que o Jardim Leonor começou a 

se formar, juntamente com o Jardim Bandeirantes, tornando-se um dos mais importantes para a região 

oeste. (ARCHELA et al. 2008). 

 

Embora não seja o mais populoso da região oeste, com 9.674 habitantes, o Jardim Bandeirantes é um dos 

principais bairros desta localidade. O comércio é bastante articulado e organizado, e conta com um portal 

na internet, localizado no endereço eletrônico: http://www.comerciobandeirantes.com.br/, que de acordo 

com a sua própria descrição tem “o propósito de divulgar e reforçar os comércios e eventos do bairro, 

além de oferecer um canal de comunicação para a comunidade centralizando toda a informação em um 

único lugar de forma clara e objetiva”. Neste portal também é possível encontrar alguns dados históricos 

sobre o bairro.  De acordo com o site, a associação de moradores do Jardim Bandeirantes foi a primeira de 

Londrina, fundada no ano de 1968, chamada SABBI (Associação dos Amigos dos Bairros Bandeirantes e 

Industrial). De acordo com Silveira (1998), o surgimento da associações de moradores da cidade de 

Londrina se deu pelas desigualdades sociais do final da década de 1960 e começo da de 1970 na cidade e 

pela ausência do Estado na periferia da cidade.   

 

http://www.comerciobandeirantes.com.br/
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É neste contexto que surge no Jardim Bandeirantes a SABBI, que foi inicialmente chamada de Sociedade 

Amiga dos Bairros Bandeirantes e Industrial, de acordo com seu primeiro estatuto. Somente no ano de 

1986 é que mudou para o nome Associação dos Amigos dos Bairros Bandeirantes e Industrial. A criação 

da associação no bairro foi de iniciativa de pastores da igreja anglicana que desenvolviam trabalho de 

religioso na área. Silveira (1998) aponta que, ainda as primeiras associações de bairro foram criadas por 

conta das ações da COHAB, desenvolvidas pelo departamento social da instituição.  

 

É necessário identificar e pontuar as diversas características da região oeste, bem como delinear o perfil 

das comunidades e dos serviços existentes ao longo de todo o território. Pelo fato da região ser bastante 

extensa geograficamente e com um número significativo de moradores, é possível afirmar que a mesma 

comporta diferenças sociais e econômicas bastante expressivas. 

Para materializar esta afirmação, pode-se utilizar o exemplo dos bairros localizados ao entorno da 

Universidade Estadual de Londrina. A UEL se localiza na região oeste da cidade e foi criada pelo Decreto 

nº 18.110, de 28 de janeiro de 1970, mesmo perídio em que se inicia a expansão habitacional da região. 

As comunidades residentes próximas à universidade têm características bastante diferentes. De um lado 

da UEL há pelo menos dez condomínios de alto valor imobiliário, e, de outro, comunidades pobres 

advindas de área de ocupação e fundo de vale, como o caso do João Turquino e Maracanã, que dentro da 

divisão oficial dos bairros de Londrina (IPPUL, 2013a), correspondem ao Jardim Olímpico. Essas 

profundas diferenças socioeconômicas se escancaram quando se observa as características dos bairros 

constituídos por ocupações e assentamentos com as características dos condomínios planejados, fechados 

e pensados para atender um público com condições socioeconômicas elevadas. Ambrogui e Asari (2008) 

apontam que a ocupação do João Turquino e Maracanã foi 

 
condicionada pelas estruturas espaciais existentes na cidade de Londrina, que de certo 

modo, não permitia ou dificultava a acomodação da população em questão. Ademais, 

essa dificuldade de acomodação gerada pelas estruturas espaciais preexistentes está 

aliada a outros fatores, ou instâncias, como a econômica e acultural-

ideológica.(AMBROGUI & ASARI, 2008 p.02) 

 

A área onde atualmente se encontra os bairros do João Turquino e Maracanã, no passado, já possuía, de 

acordo com Santos (1978), formas e funções diferentes. Ali já foi uma porção de Mata Atlântica, que 

sofreu transformações, passando a ser área de cultivo de café, na época em que a economia de Londrina 

era movimentada por essa monocultura. Após isso, passou a ser espaço de plantação de culturas 

temporárias, como soja e trigo, e também já foi, pouco tempo antes de sua ocupação, area de pastagem 

Esse espaço foi ocupado, transformado em assentamento urbano e finalmente considerado bairro 

residencial quando a COHAB Londrina, entre os anos de 1998 e 1999 concedeu às famílias ali residentes 

a titularidade do espaço que haviam ocupado, sendo que no ano de 2000 a área já estava regularizada. 

(AMBROGUI & ASARI, 2008) 

 

Neste ponto, é possível fazer uma relação com o que Santos (1978) aponta como rugosidades, ou as 

heranças que são deixadas no espaço transformado. Para o autor, as rugosidades são os produtos de um 

legado histórico, e carregam consigo as marcas deixadas através da história. Num mesmo território 

podem conviver objetos técnicos diferentemente datados, ou seja, provenientes de épocas diversas 

permitindo compreender como as ações humanas e os modos de produção se realizam. A maneira como 

se combinam objetos técnicos de diferentes idades permite compreender sobre as formas de vida 

possíveis naquela área ou de verificar como os resíduos do passado são um obstáculo à difusão do novo, 

ou juntos encontram a maneira de permitir ações simultâneas. Com isso, o lugar determina os objetos e 

atribui às técnicas realidade histórica, relativizando o seu uso, integrando-as ao conjunto da vida. 

 

As expressões dessas rugosidades foram possíveis de serem observadas no João Turquino, Maracanã e 

entorno dos bairros pelo fato de algumas famílias manterem em seus quintais ou lotes vazios, pequenas 

plantações de hortaliças variadas, a presença de muitos animais como cavalos e ainda pequenas faixas de 

mata. 
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A idade, a história e as heranças dos lugares auxiliam a entender o processo de consolidação das técnicas 

e objetos e a compreender os processos naturais concomitante à materialidade artificial (transporte, 

comunicação, sociabilidade), que se evidencia “por movimentos de redistribuição das atividades 

produtivas e/ou por movimentos de redistribuição espacial da população” (LIMONAD, 2007, p. 146) com 

uma valorização diferencial dos lugares. Isto porque, com a (re) estruturação produtiva do capital sempre 

são privilegiados os territórios que oferecem infraestrutura, equipamentos e serviços para facilitar as 

operações econômicas. Por isso, dentro da lógica capitalista de produzir é a razão do comercio e não da 

natureza ou dos interesses sociais que preside a instalação de técnicas e objetos, consagrando, a disputa 

pelo território. 

 

Em se tratando de comércio e indústria da região os dados foram obtidos através de um recorte do Plano 

Diretor Participativo do ano de 2008 (IPPUL, 2008b), tendo como fonte o cadastro imobiliário do ano de 

2007, que encontram-se desatualizados para o ano de 2015. Entretanto é válido apresentar algumas 

informações que podem dimensionar a atividade comercial e industrial da região oeste.  

 

A distribuição de comércio e serviços do município de Londrina, no ano de 2007 totalizava 20.829 em 

todo o município. Deste total, apenas 2.606 se localizava na região oeste, perfazendo 13% dos 

estabelecimentos comerciais e de serviço (IPPUL, 2008b).  

 

Dos estabelecimentos industriais, a região comporta quase ¼ das industrias do município, com 24% do 

total. Nos anos de 2007/2008, a cidade tinha 631 estabelecimento industriais em atividade, destes, 153 

estavam na região oeste. Um dado importante é que os bairros Cilo II e Cilo III juntos somam 108 

estabelecimentos do total da região, e são, conseqüentemente, os bairros menos populosos. 

 

Ao tomar como referências estas características fica evidente que a região oeste possui uma expressão 

industrial e comercial, no entanto, há uma seletividade dos lugares a serem ocupados pelas técnicas e 

serviços, confirmando a seletividade de lugares na composição de um território. As técnicas se 

concentram em regiões mais favorecidas tanto do ponto de vista do acesso à região central da cidade, 

como de bairros mais estruturados, com mais serviços públicos e com maior poder aquisitivo e 

organização social. Ainda, a região Oeste, a priori, não tem uma característica que a defina enquanto 

região, algo que seja marcante e que ajude a reconhecê-la.  Dessa forma, embora sejam importantes as 

generalizações em torno de uma região, o exame mais próximo de suas diferenças internas pode auxiliar 

nas análises que se pretendem fazer sobre as políticas sociais. 

 

3.1 A presença das políticas públicas  

Para compreender a presença das políticas públicas nesse território utilizamos de dados censitários e 

populacionais, bem como dos exercícios de observação sistemática. Foi possível identificar que, por se 

tratar de uma demarcação de território bastante extensa, o bairro Jardim Leonor comparado ao João 

Turquino e Maracanã é mais estruturado, organizado e articulado, e foi notar diferenças bastante 

expressivas sobre como as políticas públicas estão inseridas na regição.  

 

Os serviços de saúde no âmbito da atenção básica, ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, de acordo 

com o “Perfil do Município de Londrina” (2013), são acessados pela população usuária através de sete 

unidades sendo elas “Panissa” situada no Conjunto Habitacional Avelino Vieira; Básica “Hebert de Souza 

Betinho” situada no Jardim Leonor; “Dr. Rui Viana Junior”, situada no Jardim Bandeirantes; “Dr. Edgard 

B. Valente” situada no Jardim Santiago; “Anisio Figueiredo”, situada no Jardim do Sol; “Carlos Augusto 

M. Genez” situada no Jardim Tokio e a unidade “Dr. Carlos da Costa Branco” situada no Parque 

Alvorada. A região oeste ainda conta com uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA - 24 horas, 

localizada no Jardim Bandeirantes. 

 

Pela distribuição espacial das UBS’s da região oeste, o que podemos notar é que há, nas localicades onde 

estão inseridos os bairros mais tradicionais da região, como Leonor e Bandeirantes, uma maior 
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concentração de unidades básicas de saúde nos bairros mais novos que foram se constituindo ao entorno 

destes maiores. Os dados apresentados pelo “Perfil de Londrna” (2013) apontam que, somados, a 

população atendida em 2012 nessa região, sem contar a unidade “Panissa”, totalizam 38.922 pessoas em 

um contingente de  92.340 que estão referenciadas.  Ressaltamos ainda, que a Unidade de Saúde “Hebert 

de Souza Betinho” situada no Jardim Leonor, possui atendimento 24 horas e conta com um equipe de de 

trinta e dois profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e outros 

funcionários. Ainda, possui um movimento popular de saúde organizado e combativo, tendo um dos mais 

atuantes e combativos Conselhos Locais de Saúde de Londrina (BETTIOL LANZA et al, 2014) e que 

reperticuti na qualidade do serviço prestado nessa unidade. 

 

O João Turquino, Maracanã e outros bairros vizinhos como Sabará, Olímpico, Universidade e Esperança 

contam apenas com a Unidade “Panissa” para atender toda a população de abrangência desta UBS. O 

número de pessoas referênciadas é de 14.147, no entanto, no ano de 2012, foram atendidas 5.664 pessoas 

da área. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza como parâmetro ideal o número de um 

médico a cada mil habitantes. Na Unidade “Panissa”, o número de médicos, em 2012, totalizava cinco, 

apontando que há a necessidade de, pelo menos, ampliar o quadro de profissionais da medicina. 

 

 Embora próximos do Jardim Bandeirantes, esses bairros estão praticamente apartados dos demais bairros 

da região, tendo como divisão espacial a Rodovia PR 445, que impõe limites de locomoção e de acesso a 

outros serviços públicos, como a educação pública.  

 

Em relação à educação foi possível observar, no Jardim Bandeirantes e Jardim Leonor uma maior 

presença de mecanismos tanto públicos, como privados, principalmente no nível de educação infantil e 

fundamental para crianças nas séries primárias. O site da Prefeitura Municipal de Londrina fornece uma 

listagem dos centros de educação infantil de todo o município, separados pelas regiões da cidade.  

 

A região oeste, de acordo com a Prefeitura Municipal de Londrina, (LONDRINA, 2015a) conta com 

quatorze escolas municipais, destas, apenas três estão à serviço da população residente no João Turquino, 

Maracanã e demais bairros localizados ao entorno da UEL, confirmando assim a tendência que as 

políticas públicas estão concentradas naqueles bairros mais antigos da região, que tem uma população 

mais articulada e que, de certa forma, carregam consigo uma história menos marcada por processos de 

exclusão social, como é o da região mais próxima à UEL. 

 

O número de instituições de ensino particulares também foi obtido através do site da Prefeitura Municipal 

de Londrina, que disponibiliza uma lista atualizada do ano de 2015 de instituições cadastradas, e o 

número de CEI’s particulares é de onze unidades, e elas também estão em maior concentração nos bairros 

Leonor e Jd. Bandeirantes. Das onze unidades, quatro estão no Jd. Bandeirantes e quatro no Leonor, 

totalizando oito do total. A demais estão distribuídas pela região e nenhuma instituição situada no João 

Turquino ou Maracanã. 

 

Vale ressaltar que o município de Londrina oferece educação pública até o quinto ano do ensino 

fundamental, sendo as séries posteriores oferecidas por instituições estaduais e particulares de educação. 

De acordo com o site da Secretaria Estadual de Eduação do Governo do Estado do Paraná 
2
, a região 

oeste conta com oito instituições públicas de ensino médio, três delas no Jd. Bandeirantes, quatro no 

Leonor e uma no conjunto Avelino Vieira.  

 

Esta falta de escolas de ensino médio faz com que os adolescentes provenientes dos bairros localizados ao 

entorno da Universidade Estadual de Londrina tenham que sair de seus territórios de moradia e pertença 

para buscar alternativas em bairros vizinhos e até mesmo no município de Cambé, que é conurbado com o 

município de Londrina e territorialmente próximo da UEL e do Jardim Bandeirantes.  

 

                                                 
2
 As informações foram obtidas através do site http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/  
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Relativo aos serviços da rede socioassistencial, a região oeste conta com serviços da proteção básica e da 

proteção social especial, embora os serviços de proteção especial não tenham sede física nos bairros da 

região oeste, a mesma se encontra referenciada pelo serviços que atendem a estas demandas. 

 

No que tange à proteção social básica, existem dois CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), 

chamados CRAS Oeste A e CRAS Oeste B. Ambos atendem as famílias da região que são usuárias e 

beneficiarias da Política de Assistência. Ainda existem os SCFV (Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos), também referenciados na proteção social básica. São cinco instituições 

executoras desta modalidade de serviço, sendo o Centro de Formação Cidadã (CFC) Jardim Santiago, 

localizado no Jd. Santiago; Viva Vida Jardim Leonor, no bairro Leonor; Legião da Boa Vontade, no Jd. 

Bandeirantes; Centro de Formação Cidadã João Turquino, no bairro João Turquino e a Casa Acolhedora 

Mãe de Todos os Povos, localizada no Parque Universidade.  

 

Neste ponto, podemos observar poucos serviços que não são da educação formal voltados à infância e 

juventude dos bairros próximos à UEL. Embora a política de assistência social atenda famílias e sujeitos 

em situação de vulnerabilidade, ainda é necessário compreender que os serviços já existentes não atendem 

as demandas reprimidas, principalmente se tratando da adolescência e juventude. Esse público está 

destacado pois os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos existentes são para crianças e 

adolescentes entre 06 e 15 anos, após essa idade, além de não terem escola de ensino médio dentro do 

bairro, também não tem nenhum serviço da rede presente no território local que oferte qualquer tipo de 

atividade cultural, esportiva e até mesmo profissionaizante. 

 

A partir dos exercícios de observação feitos no Jardim Leonor, e posteriormente no João Turquino e 

Maracanã, é possível visualizar uma diferenciação da presença do Estado nas duas diferentes localidades. 

Na região do Jardim Leonor, observa-se um número muito maior de mecanismos públicos de atenção à 

população. Lá existem muitas praças; pelo menos três quadras poliespotivas; rampa de skate (em 

construção); academias ao ar livre; campos de futebol onde acontecem aulas de futebol (grama); 

associação de moradores ativa que concede a sede física para grupos de inclusão produtiva; segurança 

pública com posto policial no Jardim Leonor, sinalização das ruas e semáforos que organizam o transito 

intenso da região. 

 

Nota-se também, que além de existirem, esses espaços são ocupados pelas pessoas. Em uma das quadras 

poliesportiva haviam adolescentes jogando bola; nas academias ao ar livre, pessoas fazendo exercícios e 

crianças brincando; bastante movimentação na rua, não somente de carro, mas de pedestres circulando. O 

comércio da região também é basntante movimentado, com supermercados que fazem parte de uma rede 

da cidade de Londrina, sorveterias, salões de beleza, lojas de presentes, farmácias, lojas de material para 

construção, e está em processo de construção, em um das principais avenidades do bairro um imóvel de 

lojas e sobrelojas para comércio. 

 

O mesmo não foi observado no João Turquino e Maracanã, onde, além do aspecto visual dos bairros ter 

as características de um local mais pobre em comparação ao Leonor, a presença de equipamentos 

públicos de lazer e cutura, saúde e educação é vizivelmente menor. Neste local, as ruas são mais sujas, há 

pontos de entulhos jogados. Um ponto que chama a atenção é a característica do comércio local, que é 

bem menor e com menos opções para os moradores.Sem contar que a variedade de opções para consumo 

de produtos e serviços são também menores. As ruas dos bairros João Turquino e Maracanã são mais 

estreitas em comparação às ruas do Jardim Leonor, que são espaçosas; há uma presença muito menor de 

pessoas circulando nas ruas e ocupando os poucos espaços públicos ali existentes.  

 

Outra questão que chama a atenção no exercício de observação é de que o trejeto para se chegar até o 

João Turquino é pontuado por grandes espaços abertos, ou vazios urbanos, aumentando ainda mais a 

sencação de lugar apartado e separado do restante da cidade, considerando que os bairros vizinhos mais 

próximos pertencem ao município de Cambé. Mas há um vizinho a ser destacado, que é a Univsersidade 

Estadual de Londrina. Do bairro, é possível enxergar a cerca ecológica de concreto que cerca a Fazenda 

Escola da Universidade. Pensando na relação entre universidade e comunidade, não é possível afirmar 

que ela existe e de que forma ela se dá, entretanto, o questionamento gerado é de que, em uma 
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comunidade onde sequer existem escolas de ensino médio para a população em idade escolar, a relação 

entre bairro e comunidade, aparentemente, não deve ir para além da vizinhança.  

 

A partir destas comparações, é possível resgatar a questão da seletividade dos lugares. Santos (1999), 

afirma que os lugares estão sujeitos a uma lógica de seleção perversa,  de acordo com sua função 

economica  e pelas técnicas que comportam e que podem vir a comportar. Os lugares se apresentam 

também através daquilo que levam consigo: sua história, cultura, questões do passado refletidas no 

presente. Os bairros do João Turquino e Maracanã, embora já devidamente regularizados pela COHAB 

Londrina, carregam até hoje uma importante característca que é a de serem um espaço que não foi 

pensado pelo poder público ou privado  para ser área urbana residencial. As pessoas é  que ali ocuparam e 

transformaram esse lugar em área habitada, dando a esse espaço novos significados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar as informações disponíveis nos bancos de dados oficiais, associadas com o olhar dos 

exercícios de observação sobre a região oeste, fica evidente que o terrítório usado envolve uma 

complexidade de elementos e variavéis, tanto a história de instalação de objetos, técnicas e pessoas nesses 

lugares; como a forma como são visíveis a maior presença do Estado em suas respostas organizadas às 

demandas locais. Buscou-se evidenciar  neste trabalho aspectos em duas variáveis, a primeira se relaciona 

com questão desigualdade entre os bairros parte da mesma região.  

 

Uma das hipóteses é que os bairros mais antigos tenham avançado na perspectiva de acesso aos direitos 

sociais e isso tem rebatimento na oferta dos serviços, como encontramos na área da saúde. Todavia os 

bairros recentes e oriundos de ocupações e assentamentos, pela própria condição de agrupamento forçado, 

evidencia serviços mínimos. Isso nos leva a afirmar que a escala de presença do Estado é condicionada 

tanto pela instalação das técnicas, como pela identidade e organização local, capaz de aglutinar pessoas 

diferentes em torno de necessidades comuns e acionar o Estado em respostas efetivas, além de limitar o 

nômadismo, já que nos limites do que contemple o “morar em um local bom” pode incidir na 

permanência das pessoas. 

 

A segunda variável é a prevalencia da fragmentação entre as políticas sociais. Embora, nos últimos anos 

tenhamos visto nas normatizações e nos discursos de técnicos e gestores a necessidade de articulação das 

políticas sociais; de fato essa ainda é uma prescrição. Cada política social atua isoladamente, atendendo as 

mesmas famílias e indivíduos do território, e, dessa forma, arrisca-se  dizer que o uso do território se dá 

como um recurso, um  instrumento para operacionalizá-las, ou seja, o território usado que é único, passa a 

ser tipificado e classificado e por vezes produz um ranking (bairros melhores; menos violentos; mais 

participativos, melhores para se trabalhar; etc) nas políticas sociais, convivendo com uma dupla 

dimensão: a das políticas (plural e mista) e a das pessoas. 

 

Por fim, a partir desses elementos partimos do pressuposto de que os dados oferecidos para aproximação 

de um território expressam a supremacia dos indicadores diretos, mas ajudam muito pouco no desvelar da 

realidade e demandas das pessoas que lá vivem. São instrumentos valiosos para orientar ações efetivas na 

organização das políticas, mas seu limite incide em ser um primeiro passo, dentro de um processo 

permanente e árduo de avançar em uma perspectiva mais qualitativa dessa realidade. Ademais, acredita-se 

que os profissionais que atuam nas políticas públicas tenham conhecimento mais refinado e detalhado 

dessa realidade, dado não investigado a partir dos objetivos dessa pesquisa, mas que preocupa que tal 

conhecimento possa estar personalizado em indivíduos e não disponível para toda uma rede de proteção 

social nesses.  

 

Nesse sentido, coloca-se como urgente investir em um trabalho de territorialização que contemple tantos 

os dados censitários e populacionais, como as percepções das lideranças comunitárias, trabalhadores 

sociais; movimentos sociais e outros indivíduos, sobre o uso do território e que tal compreensão 

contemple e esteja junto com os dados estatísticos disponívies para que as políticas públicas de fato sejam 
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territorializadas e que mobilize a sociedade e o Estado na efetivação dos direitos para todos sem distinção 

ou segregação.  
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