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Resumo:  

 

Este artigo integra o campo de análise das políticas sociais que reconhece na dimensão 

territorial um importante diferencial na qualificação da gestão, através da participação social, 

ampliação do acesso e adequação à realidade territorial. Na perspectiva de reconhecer a 

especificidade do território, a partir da história de sua formação, apresenta-se um estudo de 

caso da Vila Casoni, considerando sua constituição atrelada à formação do município de 

Londrina PR. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou-sedo levantamento 

bibliográfico da história do bairro nos livros, dissertações e trabalhos de conclusão de curso 

no acervo bibliográfico da Universidade Estadual de Londrina. 
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Abstract 

This article aims to support the search for "The Territorial Logic in Social Policy 

Management" conducted by Procad / Casadinho UEL / PUC-SP. Lists three important 

concepts that mark the current direction of social policy management: the management of 

social policy, the territory and the influence of the social history of the territory. It stands out 

as analysis locus Casoni the village and its constitution as tied neighborhood formation of 

Londrina PR. As materials highlight the literature on the history of the neighborhood in the 

books, dissertations and end of course work in bibliographic the State University of Londrina. 
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1 –INTRODUÇÃO 

 

As políticas sociais brasileiras, a partir da constituição de 1988, foram descritasno 

campo legal como primazia de responsabilidade do Estado, descentralizadas e 

participativas. Essa nova configuração aponta para uma quebra de paradigma que implica 

em mudanças na gestão das políticas setoriais. Tais mudanças reconhecem a necessidade 

de munir o campo público de habilidade técnica e política para a gestão. Desse modo, o 

estudo aqui apresentado reconhece e defende a necessidade de utilização da lógica 

territorial para o seu aprimoramento, pois o território imprime à rede de serviços públicos 

descentralizados, responsabilidades sob seu campo de proteção e garantia de direitos 

(saúde, assistência social, educação, dentre outras). Nessa perspectiva a gestão pode e 

deve incorporar as vidas cotidianas em todas as suas dimensões que são dinâmicas e vivas. 

Milton Santos afirma: “A sociedade incide sobre o território, e este, sobre a 

sociedade”(SANTOS, 2000, p. 70). 

Este artigo compõe a pesquisa “A Lógica Territorial na Gestão de Políticas Sociais”, 

realizada pelo Procad/Casadinho UEL/PUC-SP3. Iniciada a partir de 2012, seu objetivo geral 

é analisar a estruturação e a implementação dessa lógica territorial na gestão das diferentes 

políticas sociais – Saúde, Assistência Social, Educação e Habitação - em três territórios da 

cidade de Londrina. 

A metodologia da pesquisa adota como um de seus campos de estudo a leitura 

histórica do território que subsidia as outras etapas quando do envolvimento dos gestores 

locais e lideranças. O processo de coleta de dados inclui a história de formação do território, 

estudo dos dados demográficos e perfil socioeconômico e o modo como os gestores e os 

moradores se apropriam da dimensão territorial4.Neste estudo será abordado apenas um 

fragmento dessas dimensões, especificamente a histórica, considerando-a fundamental para 

o diagnóstico socioterritorial e a planificação da gestão das políticas, discorrendo sobre a 

influência do processo histórico na sua configuração, especificamente o bairro Vila Casoni, 

localizado na cidade de Londrina, Estado do Paraná. 

A discussão aqui proposta procura entrecruzar três importantes conceitos que 

balizam a atual direção da gestão de política social. São eles: A gestão de política social a 
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partir da apropriação da especificidade territorial como forma de garantir acesso e de 

ampliar a democratização; o território como resultante de múltiplas dimensões considerando 

a econômica, política e social; e a influência da história social do território para a 

compreensão de sua configuração e dinâmica. Desse modo a reflexão presente neste 

estudo em que pese considerar essa gama de determinações, concentra-se ao final no 

aspecto histórico. 

 Nesse sentido, o conteúdo está referenciado nos principais aspectos da gestão de 

política social e território e sua relação com a gestão das políticas sociais. Além disso, o eixo 

que conduzirá asreflexõestem como ponto de partida a importância da história na 

compreensão do território vivido. Destaca-se como lócus de análise aVila Casoni, 

ressaltando elementos de sua história, atrelada à formação do município de Londrina-PR, 

configurando especificidades na relação com a cidade e as políticas sociais no território 

analisado. Os materiais utilizados congregam o levantamento bibliográfico referente à 

história do território,nas dissertações e os trabalhos de conclusão de curso no acervo 

bibliográfico da Universidade Estadual de Londrina. Também foram juntados os registros da 

formação de Londrina disponíveis no museu histórico. 

 

2 – GESTÃO E TERRITÓRIO NAS POLÍTICAS SOCIAIS 

 

As políticas sociais brasileiras passaram a ter novos paradigmas de gestão a partir 

da Constituição Federal de 1988, pois nos ditames do seu novo arcabouço legal encontram-

se princípios como a universalização de acesso, a primazia do Estado e diretrizes que 

apontam para a descentralização e democratização. Desse modo, tornou-se imperativo a 

construção de modelos de gestão pública que fomentem esses novos princípios e diretrizes.  

A gestão social e o desenho de sistemas únicos vêm tomando corpo no desenho da gestão 

de políticas sociais brasileiras, como é o caso da política de saúde, da assistência social, da 

segurança alimentar e nutricional, da educação, dentre outras.  

Nesta linha, cabe destacar quais são os pontos de convergência entre os primados 

postos na Constituição Federal de 1988, a gestão social e os sistemas únicos, para 

posteriormente destacar a centralidade da lógica territorial como estratégia para fazer valer 

esses pressupostos. Nessa análise destacar-se-ão apenas os eixos mais fundantes que se 

ancoram na compreensão de que na gestão de políticas sociais integran-se a dimensão 

política e técnica. 

Segundo Tonella (2006), o novo arcabouço jurídico proporcionado pela Constituição 

Federal de 1988encontra-se nos artigos 204 e 194, como exemplo. No artigo 204, inciso II, 

prevê a participação da população na formulação e no controle das políticas 



públicas,através das suas organizações representativas. No artigo 194, no inciso VII, ratifica 

a participação da comunidade na gestão das políticas sociais, especificamente nas políticas 

que compõem a seguridade social (saúde, assistência social e previdência).   

As linhas explicativas da gestão social têm diferentes enfoques, mas aqui adota-se a 

perspectiva de que não se trata apenas de uma tecnologia nova, mas sim de uma direção 

política, na qual os governos optam por integrar desenvolvimento social com o econômico, 

definindo assim, um lugar central para a oferta das políticas sociais e o aprimoramento no 

modo de serem geridas. Esse pressuposto aponta para um novo desenho organizativo que 

se funda na integralidade, na horizontalidade, na transversalidade e na participação social.  

 

O novo contexto, a lógica emergente da modernidade reflexiva, situa, então, 
as políticas locais do estado de bem-estar sob uma tripla pressão de 
mudança: a transição em direção às políticas transversais, capazes de 
integrar a complexidade; às políticas participativas, capazes de assumir os 
processos de subjetivação em curso; e às políticas de inclusão, capazes de 
promover novas lógicas de coesão e redistribuição, diante das fraturas de 
novo tipo da sociedade pós-industrial. (BRONZO&COSTA, 2004:16) 

 

Esse novo ordenamento institucional e as diretrizes das políticas exigem a 

estruturação de mecanismos de regulação pública e de fortalecimento da capacidade de 

participação dos setores da sociedade civil, pois indicam um alargamento do sistema de 

proteção social e da garantia de direitos sociais. Desse modo, a adoção de modelos de 

sistemas únicos organiza a gestão das políticas sociais e contribuem para oferecer 

concretude e factibilidade a esses novos direitos, na medida em que envolvem todas as 

esferas federadas, hierarquizam as responsabilidades e ações, ao mesmo tempo em que 

têm como pressuposto o imperativo da lógica local e territorial. 

Discorrer sobre a concepção de território exige retomar rapidamente algumas 

discussões produzidas no campo da Geografia. De acordo com Cataia (2011), a perspectiva 

relacionada ao território enquanto seu uso político, remete ao significado moderno do 

território e emerge quando o Estado,de forma soberana, passa a compor uma única ordem 

territorial e as fronteiras que circunscrevem cada território passam a ser respeitadas 

internacionalmente. Para o autor, esse modelo obteve êxito em sua difusão porque é eficaz 

para o exercício do poder, tanto no interior dos territórios (na relação Estado-cidadãos), 

quanto nas relações interestatais (as lutas pela hegemonia). 

Segundo Cataia (2011), o território aparece como base física da unificação para 

quem governa. O autor ressalta que “esse modelo topológicode Estado uniu, pela primeira 

vez, o Estado e o território. O nexo entre os termos é a soberania” (CATAIA, 2011, p. 117). 

Para o autor o Estado territorial foi produzido através de um lento processo histórico 

coincidindo os espaços político, jurídico, econômico e cultural.  

 



O Estado territorial é necessário, pois é o criador de condições normativas e 
infraestruturais de garantia de sucesso para os investimentos, sobretudo, 
dos grandes capitais. Por seus próprios investimentos o Estado participa de 
uma divisão de atividades que atribui aos grandes capitais os pequenos 
riscos, assegurando assim a continuidade da reprodução da divisão 
desigual de riquezas, e, finalmente, o Estado assume papel mistificador, 
criador da ideologia da paz social e da ilusão da ascensão social. (CATAIA, 
2011, p. 119). 

 

  

 Aportado nas análises de Claude Raffestin, David Harvey e Milton Santos, Cataia 

(2011) aponta as críticas realizadas em relação à concepção do território acima destacada, 

ressaltando que o Estado não é a única fonte de poder e não pode ser reduzido a simples 

reflexo das ações sociais. Nesse sentido, o autor salienta as análises realizadas por Milton 

Santos (2002) no que tange ao território, especificamente o conceito “uso do território”, 

ressaltando uma proposta de método que pontua o “território usado” como agente na 

compreensão das ações sociais no decorrer do tempo, assim como permite valorizar a vida 

de relações, reconhece o espaço de todos, das práticas, da vida coletiva. Para o autor, o 

território usado emerge como elemento de interlocução dos lugares com as instâncias de 

poder (CATAIA, 2011). 

No que concerne à lógica local e territorial, existem inúmeros estudos apontando as 

consequências na estrutura federativa, incluindo aí a lógica tributária e a 

responsabilização/desresponsabilização dos entes federados. No entanto, o que interessa 

nessa reflexão é discutir a possibilidade da territorialização reconstruir o caminho 

participativo e a adequação da necessidade/demanda por políticas sociais.  

A concepção de território adotada neste estudo reconhece os pressupostos de Milton 

Santos, que supera a lógica da divisão espacial e firma suas bases no reconhecimento do 

território definido pelas relações econômicas, políticas e sociais.  

 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de 
sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido 
como o território usado, não o território em si. O território usado é o 
chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer 
àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o 
lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício 
da vida. (SANTOS, 2002: 10) 

 

Nessa linha, território expressa o campo de forças no qual as relações sócio-

históricas, definem que sua identidadeé definida por uma multiplicidade de fatores dentro e 

fora de seus limites. Sendo assim, a história é fundamental para delinear as diferenças, as 

desigualdades, as vulnerabilidades, as potencialidades, ou seja,a realidade local.  

A gestão com a lógica territorial nas políticas sociais significa a capacidade de 

apropriar-se da história e reconhecer as especificidades socioterritoriais.  



Alguns temas tornaram-se indissociáveis para a viabilização deste trabalho. São eles: 

territorialização, organização da rede de serviços e da rede de produção, empoderamento 

das famílias e a reconstrução do ideário participativo. A territorialização constitui-se eixo do 

trabalho de desenvolvimento local o que nos remete à reflexão do que vem a ser o território. 

Segundo KOGA (2003) o território pode ser concebido como 

O chão concreto das políticas, a raiz dos números e a realidade da vida 
cotidiana. Também representa o chão do exercício da cidadania, pois 
cidadania significa vida ativa no território, onde se concretizam as relações 
sociais, as relações de vizinhança e solidariedade, as relações de poder 
(KOGA, 2003,p.33). 

Neste sentido o território é mais do que a demarcação de espaço geográfico, 

implicando sim no espaço no qual se estabelecem as relações de vida. Ao mesmo tempo, 

estão definidas nesse contexto, as normas, a distribuição do poder e demais relações que 

compõem o contexto local. Cabe salientar a dinamicidade da vida no território, pois é nesse 

local que convivem os sujeitos com todo o seu arcabouço dos aspectos objetivos e 

subjetivos da vida cotidiana. 

...a referência territorial pode significar não somente as expressões mais 
imediatas das realidades vividas, como também conter elementos aparentes 
invisíveis, mas significativos, que dizem respeito aos valores, sentimentos, 
perspectivas que rodeiam as vidas das populações. (KOGA, 2003, p. 53). 

O diagnóstico do território deve considerar as desigualdades internas e a avaliação da 

privação de desenvolvimento humano digno por parte da população, mas também suas 

potencialidades e sua capacidade de desenvolvimento.        

   

2.1–A formação de um território: a Vila Casoni 

 

 Partindo da perspectiva sobre território apresentada por Santos (2002), ressalta que 

para a análise social, o território só se torna um conceito a partir do seu uso. É nesse 

sentido que se destaca a Vila Casonino presente artigo. Vale destacar que no caso 

específico do território aqui estudado, sua história se confunde com a própria formação da 

cidade e de sua história. 

 Segundo Alves (2013), a Vila Casoni foi um dos primeiros bairros a se formar no 

município de Londrina, apresentando algumas características iniciais da história da cidade 

como a casa de madeira, o traçado das ruas e dos lotes e as relações de vizinhança e 

parentesco, como apresentado por Cesário et al. (1987). O surgimento desse bairro articula-

se com o momento histórico de desenvolvimento do norte do estado do Paraná, 

especificamente a região que deu origem a cidade de Londrina.   



 De acordo com Alves (2013), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreu um 

acentuado movimento migratório de várias regiões do país para a região norte do estado do 

Paraná. Para a autora, esse processo de colonização assumiu duas formas simultâneas, 

sendo a primeira viabilizada pela aquisição das terras por grandes proprietários, dando 

origem às grandes fazendas de café, para onde migravam os colonos que trabalhariam no 

cultivo do café. E a segunda, proporcionada pelas concessões de extensos lotes de terras 

do estado às grandes companhias de colonizadores estrangeiras. Nesse caso, destacou-se 

a Companhia de Terras do Norte do Paraná, de origem inglesa, que difundiu a promessa da 

possibilidade de “enriquecimento” por meio do plantio do café nas “terras mais produtivas do 

Brasil”.   

 Essa articulação, para Alves (2013), constituiu a região do norte do Paraná vinculada 

ao polo dinâmico do capitalismo nacional e internacional sediado em São Paulo e em 

Londres. No que concerne à dimensão política da região,ela foi estabelecida a partir de uma 

união de interesses entre a CTNP e o Governo do estado do Paraná, garantindo a empresa 

colonizadora o monopólio político do município de Londrina. Nesse sentido, segundo Alves 

(2013): 

 

A cidade desenvolveu-se, portanto, como resultado de um processo de 
colonização planejado em que foram os atores: os investidores ingleses que 
adquiriram a concessão da Estrada de Ferro, além de grandes áreas de 
terras férteis „sem saúvas‟, afim de loteá-las e revendê-las; o governo do 
estado que colocou à venda as terras devolutas com o propósito de 
desenvolver o norte do Paraná; grandes proprietários de terras provenientes 
dos estados de São Paulo e Minas Gerais interessados em expandir a 
cultura do café e do algodão e pequenos proprietários nacionais e 
estrangeiros atraídos pelas propagandas da vendas de lotes pela 
Companhia de Terras do Norte do Paraná (ALVES, 2013, pp. 44-45). 

 

 A partir dessa configuração apontada por Alves (2013), compradores de terras 

começaram a vir para a nova região que se apresentava como próspera. Primeiro 

instalaram-se em lotes rurais nas atividades agrícolas e nos lotes urbanos, especificamente 

em suas casas comerciais. Para Cesário et al. (1987), os diferentes grupos que ocuparam a 

cidade naquele momento, foram os paulistas, mineiros, nordestinos e de outras 

nacionalidades como italianos, japoneses, alemães e ingleses. 

Em 1929 é fundada a cidade de Londrina, a “pequena Londres” e elevada a 

município por decreto estadual em 3 de dezembro de 1934. E no dia 18 de janeiro de 1938 

foi criada a comarca de Londrina. Como destaca Cesário et al (1987), a cidade de Londrina 

desenvolveu funções administrativas e de comércio para atender a região, tornando-se uma 

importante cidade mesmo quando o café deixou de ser a principal atividade econômica, 

tornando uma das principais cidades do Sul do Brasil. 



 Segundo Cesário et al. (1987), por volta dos anos 1936 e 1937, uma família de 

migrantes proveniente da cidade de Piraju, interior paulista, desloucou-se para a Londrina 

na busca de uma nova vida nas “terras mais produtivas do Brasil”. Segundo o autor, as 

notícias sobre os serviços urbanos implantados em Londrina, foi um dos motivos para a 

família Casoni iniciar uma nova etapa em sua vida, participando de um amplo projeto de 

colonização dirigido por uma grande empresa imobiliária, que havia comprado em torno de 

milhão de alqueires de terra do Governo do Paraná para vender a particulares. Nesse 

contexto, DomingosCasoni adquiriu lotes de terra visando utilizá-las na produção de frutas. 

Assim, constrói a primeira casa de madeira e consegue trazer sua família para as novas 

terras, formando sua chácara.  

De acordo com Silva (1997), após as dificuldades financeiras enfrentadas por 

Domingos Casoni, estese viu na necessidade de modificar seu projeto de vida. Por sugestão 

do prefeito Willie Davids e do engenheiro Alexandre Razgulaeff, a solução encontrada por 

esse pioneiro foi vender suas terras em pequenos lotes urbanos, pois suas propriedades 

ficavam perto das primeiras edificações que dariam origem ao centro da cidade. E 

juntamente com seu pai, que também loteou terras vizinhas em 1937. Segundo Cesário et 

al. (1987), foi a partir de uma gleba rural e sua divisão em pequenos lotes que nasceu um 

“pedaço” da cidade de Londrina, chamado Vila Casoni (pp 15-16). 

Nessa perspectiva, de acordo com Cesário et al. (1987), a família Casoni tornou-se 

pioneira na colonização da região do norte do Paraná. No momento em que lotearam suas 

terras, a cidade de Londrina se organizava política e administrativamente sendo elevada 

àcondição de município em 1934, garantindo o fornecimento de água e luz através da 

própria Companhia colonizadora. E, segundo Cesário et al. (1987), a prefeitura aprova a 

primeira planta de loteamento, em 24 de agosto de 1937. 

Segundo Cesário et al. (1987), o sucesso do novo empreendimento da família 

Casoni deu-se mediante algumas estratégias, tais como: o estabelecimento dos preços dos 

lotes inferiores aos vendidos pela Companhia de Terras e a construção de casas de madeira 

para venda e aluguel, totalizando aproximadamente 60 imóveis. Essa estratégia possibilitou 

que Domingos Casoni conseguisse saldar sua dívida e o seu estabelecimentona cidade de 

Londrina, fomentando o surgimento de um dos primeiros bairros do município.  

O processo de constituição da Vila Casoni se deu a partir da vinda dos migrantes 

nacionais de origem europeia e oriental, provenientes dosestados de São Paulo e Minas 

Gerais. Segundo Cesário et al. (1987) a característica em comum desses primeiros 

migrantes, do novo bairro, foi àtrajetória de uma vida rural. O objetivo desses novos 

migrantes estava centrado no investimento do seu pequeno capital, acumulado em suas 

regiões de origem mediante as atividades agrícolas, na cidade de Londrina. 



O estabelecimento na Vila Casoni, se deu por dois fatores, o primeiro estava 

relacionado aos menores valores dos lotes em relação a outros lugares na cidade. O 

segundo fator foi à possibilidade da continuidade naconvivência com parentes e amigos que 

vieram da mesma região, se conhecendo no meio rural. Nesse sentido, de acordo com o 

autor, permaneceram os laços de lealdade que foram fundamentais para assegurar a 

permanência desses novos moradores em Londrina, nos tempos difíceis da colonização. 

 

A característica principal dessas casas dos pioneiros da Vila Casoni é a 
construção de madeira (...). A velha Casoni, um lugar de gente simples, 
conservadora, direita, pobre, mas unida e que nunca vai desmanchar as 
casas. (CESARIO el al. 1987, p. 27). 
 

 

 De acordo com Santos (2003), o governo municipal, visando o ordenamento da 

cidade, implementou a primeira lei de zoneamento urbano, a Lei nº 133 de 1952 que 

apresentava as diretrizes para organização dos loteamentos, construção de casas, 

arborização, construção de praças públicas, arruamentos, dentro de uma meta de 

crescimento em longo prazo. E de acordo com RAZENTE (1982 apud SANTOS, 2003) a lei 

pretendia dividir o espaço em zonas urbanísticas tais como: residencial, comercial, industrial, 

ferroviária e rural. Segundo a autora “a lei favoreceu a estratificação social, segregando o 

espaço em conformidade com as classes sociais que ocupam” (RAZENTE; 1982 apud 

SANTOS, 2003, p. 27). 

Devido à proximidade do bairro com a região central da cidade de Londrina, Cesário 

et al. (1987) ressalta aimportância do bairro com o centro da cidade, desde os primeiros 

anos de sua constituição. Esta relação se deu através da incorporação desses novos 

moradores à rede de comércio e serviços nascentes e muitos trabalharam como garçons, 

cozinheiros, carpinteiros, pintores, guardas-noturnos, sanfoneiros e violeiros. Conforme 

Alves (2013), as mulheres também tinham que exercer alguma atividade que 

complementasse a renda familiar como costurar, bordar, produzir doces, pães e sabão 

caseiro. As moças empregavam-se como domésticas nas residências das famílias mais 

abastadas da cidade.  

Além da inserção no mercado de trabalho, que marcou a relação dos moradores do 

bairro com a região central, Cesário et al. (1987) ressalta que essa proximidade permitiu o 

desenvolvimento de outras relações. No campo religioso, a Igreja matriz propiciou a 

continuidade das atividades religiosas e de lazer, como exemplo as quermesses. No campo 

das políticas públicas, a proximidade com o centro garantiu a instalação dos serviços de 

infraestrutura básica como água e energia elétrica, levados inicialmente pela Companhia de 

Terras. E o acesso aos serviços públicos, como a saúde. 

 



As casas de madeira demonstram a simplicidade de uma arquitetura 
própria, especialmente na distribuição dos espaços, e a austeridade a que 
se submetiam os pioneiros recém-chegados, que vinham com o propósito 
de melhorar de vida e iam se entregando ao processo de formação da 
cidade. Pelo bairro já não há ruas de terra, que viravam lama em dias de 
chuva; aos poucos elas foram sendo substituídas pelo asfalto quente, onde 
os buracos e o desgaste demonstram as marcas de um progresso que 
também dá sinais de passado. No lugar de casas antigas, surgem prédios e 
construções novas. Do primeiro lote vendido por Casoni, hoje se enxerga 
um edifício na Rua Caraíbas (Cesário et al, 1987, p. 42). 

 

Diante do exposto, a proposição das políticas sociais na vila Casoni, não pode prescindir da 

história de seus sujeitos, do conhecimento das relações de poder e da capacidade de 

organização. Todos os processos de gestão (diagnóstico, planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação) devem pautar-se tanto pela dimensão política como técnica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Discorrer sobre a formação de um bairro a partir dos seus elementos históricos é 

fundamental para compreender a dinâmica das relações sociais ali existentes. A tradição 

dos estudos urbanos no Brasilse concentrou na analise das periferias das metrópoles sob a 

ótica da pobreza e dos movimentos urbanos. Como exemplo, no caso da cidade de São 

Paulo visando discutir a questão urbana, “São Paulo 1975: crescimento e pobreza”,teve 

como objetivo investigar as “tendências atuais do desenvolvimento da região metropolitana 

de São Paulo, do ponto de vista das condições concretas de vida dos seus habitantes” 

(CAMARGO et al., 1975, p. 13). Essa relação da pobreza e trabalhadores urbanos em 

“países subdesenvolvidos”, de acordo com Zaluar (2002), foipensada na equação pobreza-

marginalidade-favela. Para a autora, a ideia central nos estudos e políticas públicas 

destinadas à população pobre era de que o crescimento urbano deu-se no Brasil por um 

aumento constante no processo de urbanização sem que o crescimento industrial pudesse 

acompanhá-lo.Estudos que apresentem a trajetória histórica das cidades são escassos, 

especificamente quando se trata de cidades não metropolitanas como no caso de Londrina. 

Nesse sentido, torna-se importante a continuidade das pesquisas que visam apontar os 

elementos da trajetória histórica dos territórios no diálogo com os estudos urbanos no Brasil.  

Nesse artigo, buscou-se apontar alguns elementos que ressaltama importância da 

história dos territórios, no caso em análise, a Vila Casoni. Partindo do conceito de território 

desenvolvido por Santos (2000), assim como as considerações de Koga (2011) eCataia 

(2011) que o território não diz respeito somente aos aspectos objetivos da realidade vivida, 

mas envolve a dimensão subjetiva traduzida através da expressão de sofrimentos, desejos e 

expectativas. 



Nessa concepção, compreende-se o território como lócus no qual se efetivam as 

relações sociais, as relações de vizinhança e solidariedade e as relações de poder. O 

processo de constituição da Vila Casoni, composta por migrantes,paulistas e mineiros, 

atrelado à formação da cidade de Londrina, foi também mediada pelas relações de 

solidariedade, constituídas na trajetória de uma vida rural,vivenciadas e ressignificadas no 

cotidiano dos moradores do bairro ao longo do tempo. Tal questão torna fundamental o 

conceito de território usadopara a análise do social, ou seja, a relação entre o território e as 

pessoas que dele se utilizam. Resgatar a história do bairro na perspectiva do conceito de 

território usado é um primeiro exercício para se pensar a gestão das políticas sociais, seu 

impacto e as formas de dominação e de resistência que se configuram na Vila 

Casoni. 

A gestão social nos dias atuais nos impulsiona à construção de novas formas de 

organização social. Nesta nova proposta considera-se sempre que o desenvolvimento 

econômico não pode jamais estar dissociado do desenvolvimento social e naturalmente 

deve-se privilegiar na instância política, a organização e as propostas que comunguem os 

pressupostos do desenvolvimento social e sustentável.  

Além disso, faz-se necessário reorganizar as redes locais de tal modo que a 

intersecção entre gestão social e territorialização torne-se o elemento fundante da 

recuperação de capacidades de integração de diferentes atores e de desenvolvimento local, 

garantindo a articulação entre os parceiros.  Esta articulação pressupõe relações de 

horizontalidade nas quais prevaleçam os interesses coletivos. Trata-se portanto, de 

mudança de paradigma no qual vigora o compromisso entre as partes e, naturalmente, uma 

revisão nas estruturas de poder que regem as relações locais, quer da rede de serviços, 

tanto das organizações comunitárias locais, como as externas à comunidade.   
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