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Resumo: O presente artigo busca realizar um estudo sobre a Região Norte do Município de 
Londrina / PR, a partir das discussões do projeto de pesquisa “O uso do território pela 
política de saúde e sua interface no trabalho do assistente social”, em torno da temática do 
território, baseando-se nos textos de Milton Santos. Utilizou-se pesquisa de natureza 
qualitativa com uso de dados quantitativos. Através de observações sistemáticas, 
levantamento bibliográfico e coleta de dados em bases selecionadas, percebeu-se que a 
Zona Norte é a região mais populosa de Londrina, podendo considerar seu território 
constituído por grande diversidade econômica, social e cultural.  
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Abstract: This article seeks to conduct a study on the North of the city of Londrina / PR, from 
the research project discussions "The use of territory for health policy and its interface in the 
work of social worker", around the theme of territory, based in Milton Santos texts. Qualitative 
and quantitative research has been used. Through systematic observations, literature review 
and data collection at selected bases, realized that the North Zone is the most populated 
region of Londrina, its territory consists of a high economic, social and cultural diversity. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo representa parte dos resultados das atividades desenvolvidas pelos 

membros do projeto de pesquisa “O uso do território pela política de saúde e sua interface 

no trabalho do assistente social1”. Na primeira etapa desse projeto foram realizados diversos 

grupos de estudo sobre território, tendo como fundamentação teórica básica obras de Milton 

Santos. A partir das discussões acerca desta temática, verificou-se que para assimilarmos 

melhor a relação território, espaço e sociedade, se mostrava essencial uma pesquisa de 

campo, buscando uma interface para o território e o acesso às políticas públicas. Conforme 

aponta Koga (2011), a aproximação ao território possui relevância no âmbito das políticas 

públicas, na perspectiva de analisá-las no que se refere ao aspecto regional e local.  

Santos (2006) acredita que para compreender o território usado deve-se estabelecer uma 

lógica simultânea entre o passado (sua datação, sua realidade material, sua causação 

original) e a lógica da atualidade (seu funcionamento e significado no presente), visto que 

estes não conseguem ser pensados separadamente. Nesse sentido, este trabalho 

                                                 
1 Coordenado pela Profª Drª Líria Maria Bettiol Lanza - UEL PR, o projeto busca identificar como a 
categoria território tem sido usada pelo assistente social, trabalhador em saúde, de Londrina-PR. O 
projeto iniciou em 2013 e será finalizado em 2016, tendo sua equipe constituída por graduandos, 
mestrandos, assistentes sociais na residência multiprofissional e assistentes sociais em seu exercício 
profissional.  
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introduzirá ao leitor discussões sobre o desenvolvimento do território na Zona Norte de 

Londrina / PR, a partir de um levantamento breve de seu histórico, características físicas, 

vínculos naturais e sociais do território, dados populacionais e dos serviços 

públicos selecionados intencionalmente, presentes nesta região, a fim de detectar as 

particularidades da região a partir do território usado, tendo em vista a discussão 

sobre acesso a serviços públicos e o princípio da territorialização presente nas políticas 

públicas.  

Visando ir além dos dados oficiais realizou-se uma observação de campo nos bairros 

selecionados: Jardim Primavera e Sebastião de Melo César, os quais compõem a região 

mencionada, afim de novas informações. A escolha destes bairros levou em consideração o 

acesso da população local a serviços públicos, como serviços de saúde, serviços  

socioassistenciais, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, educação, 

habitação, cultura e lazer.  

Ao tratar sobre o acesso a serviços sociais é necessário enfatizar que o conceito de acesso, 

conforme observa Castamann (2006), não é intensamente discutido na literatura brasileira. 

A autora aponta, ainda, que essa discussão não é simples, podendo ser realizada com base 

nas características dos indivíduos, na oferta dos serviços ou com base nestes dois 

elementos. Deste modo, o acesso abarca diversos fatores. Conforme Giovanella e Fleury, 

(1996, apud CAMPANUCCI, 2013), o acesso relaciona-se a “capacidade de um grupo para 

buscar e obter atenção". Campanucci (2013), ao analisar o acesso enquanto um conceito 

multidimensional, constata que o mesmo pode ser compreendido enquanto um conjunto de 

diversos elementos que permitem ou não que indivíduos utilizem serviços. 

2. BREVE HISTÓRICO DA REGIÃO  

O objetivo de estudo deste artigo é analisar o território usado considerando-o como um 

produto histórico, com sua gênese, funcionamento e evolução, sendo carregado de 

significados ligados à vida e ao trabalho do homem, sendo mais importante do que apenas 

considerar a região norte apenas como um espaço físico.   

A Zona Norte é, atualmente, a região mais populosa da cidade. Conforme o Perfil de 

Londrina (2013), elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Tecnologia, a Zona Norte possui 126.305 habitantes de 484.456 do total da cidade, 

representando assim uma fatia de 26% dos habitantes da cidade.  

A região passou a ser habitada na década de 1960, quando se iniciou uma pequena 

expansão em direção à Região Norte de Londrina, a partir da construção de indústrias ao 

longo da BR–369. Já na década de 1970, tal região sofreu uma gigante expansão por conta 
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do grande “boom” experimentado pela Companhia de Habitação de Londrina (COAHB- LD), 

com recursos do Banco Nacional de Habitação (BNH). Foram construídos gigantescos 

conjuntos habitacionais, na periferia da cidade, destinadas a uma população de menor 

poder aquisitivo.  

Partindo das análises de Santos (2006) sobre as “técnicas2”, pode-se compreender como 

são criadas condições históricas, econômicas, políticas e culturais para que tal técnica seja 

desenvolvida, analisando a história no momento de sua criação e de sua instalação. Assim, 

analisar os processos histórico-sociais e naturais de cada lugar, nos auxilia a compreender o 

processo de consolidação das técnicas e a revelar essa “história”. Com isso, podemos 

perceber que após implantações promissoras na Zona Norte, este solo passou a ser muito 

disputado e valorizado. Tendo em vista as características promissoras para a 

industrialização e o crescimento econômico da região, havendo um aumento da oferta de 

emprego, muitas famílias migraram à região em busca de novas oportunidades. A partir 

dessa migração para a região, passou a haver forte pressão pelos moradores para que o 

Estado pudesse garantir as mínimas condições destas famílias, através de bens e serviços 

sociais.  

O grande exemplo de serviço público que o Estado investiu na região são os conjuntos 

habitacionais, considerando que estes não são suficientes isoladamente para a 

sobrevivência dos moradores, precisando, então, investimentos em serviços de saúde, 

educação, assistência social e entre outros. Por isto, elencamos e analisamos alguns 

serviços da região Norte intencionalmente para melhor apreendermos o real.   

 

3. ASPECTOS DA ZONA NORTE: SUBSÍDIOS PARA A ANÁLISE DO TERRITÓRIO 

USADO  

No atual modo de produção, o Estado é chamado a ser corresponsável em garantir o 

sucesso dos investimentos econômicos, participar destes beneficiando os grandes capitais, 

exercendo um papel mistificador, ou seja, criador de uma ideologia de modernização, paz 

social e falsas esperanças. Assim, para Santos (1986), o Estado serve como um fator por 

excelência de elaboração do espaço. A partir da Constituição de 1988, o papel do Estado é 

firmado, no Brasil, enquanto responsável pela formulação e execução de políticas públicas, 

na perspectiva dos direitos. Conforme Santos (2006), houve o fortalecimento do Estado para 

garantir o bem estar social e a manutenção de projetos nacionais, entretnato, com a grande 

                                                 
2 Para Santos (2006, p. 16) “as técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o 

homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”. O autor observa, ainda, que a principal forma  

de o homem e a natureza se relacionarem é dada pela técnica.  
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influência econômica das grandes empresas, o Estado perde parte de seu poder, pois estas 

empresas transnacionais impactam nas políticas nacionais e locais também. Deste modo, o 

autor quer dizer que processos de ordem internacional incidem no plano local, ou seja, 

apresentam-se consequências na dimensão “micro”, exercendo impactos nos territórios de 

vida.  Assim, fez-se necessária uma análise do perfil populacional e seu acesso aos serviços 

públicos na Zona Norte da cidade de Londrina, para compreender o território usado ali 

existente. Portanto, apresenta-se, a seguir, uma descrição de serviços públicos 

selecionados intencionalmente, elencando aspectos considerados de relevância. 

Posteriormente, realiza-se uma aproximação do uso e acesso de alguns desses serviços 

pela população. 

3.1 População  

Conforme já mencionado neste artigo, a Região Norte é considerada a mais populosa de 

Londrina por ter 26% da população total da cidade como moradora distribuída entre os 

seguintes bairros: Cidade Industrial 1, Cinco Conjuntos, Pacaembú, Heimtal, Vivi Xavier, 

Alpes, Coliseu, Ouro Verde, Parigot de Souza e Perobinha, segundo o Perfil de Londrina 

(2013). Conforme mesma fonte citada acima, em relação ao rendimento nominal mensal, 

por salário mínimo, a maioria dos habitantes, cerca de 67%, recebe entre 01 e 05 salários 

mínimos. E em três bairros não há nenhum morador que receba mais que 10 salários 

mínimos, tornando evidente que esta região é composta por uma população de baixo poder 

aquisitivo, por ter se constituído de fácil acesso a moradia. 

3.2 Serviços socioassistenciais 

Os serviços socioassistencias são importantes para a garantia dos direitos da população. No 

entanto, de acordo com o Perfil de Londrina (2013) a Região Norte de Londrina não possui 

nenhum Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e nenhum 

centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). 

Possui dois Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), um Conselho Tutelar e 

uma Associação de Inclusão Produtiva: a Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS.   

3.3 Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencias estabelece que os serviços de 

convivência e fortalecimento de vínculos estão inseridos na Proteção Social Básica da 

política de Assistência Social e estão organizados em quatro faixas etárias: para crianças 

até seis anos; de seis a quinze; de quinze a dezessete; e para idosos. O objetivo deste 

serviço é “complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações 

de risco social” (BRASIL, 2009, p. 9). A Região Norte de Londrina possui sete serviços de 

convivência e fortalecimento de vínculos, ofertados por entidades não governamentais sem 
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fins lucrativos e que possuem registros no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 

Isso demostra que estes serviços não foram assumidos como responsabilidade estatal e sim 

pelo terceiro setor, havendo apenas parceria e convênio com a prefeitura. 

3.4 Serviços de saúde  

No que se refere à Atenção Primaria à Saúde, a Região Norte de Londrina possui nove 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme o Perfil de Londrina (2013), as UBS da 

Região Norte tiveram ao total uma abrangência populacional de 114.812 pessoas, que foi 

realizada com um total de 236 funcionários, sendo 32 médicos, 29 enfermeiros e 175 

demais atendentes.  

Quanto a serviços de Atenção Secundária e Atenção Terciária (serviços considerados de 

média e alta complexidade), a Região Norte conta com o Hospital Dr. Anísio Figueiredo, 

conhecido como Hospital Zona Norte, que foi fundado pela Secretaria Estadual de Saúde e 

equipado com recursos do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e 

convênio com a Prefeitura Municipal de Londrina. 

A região possui oferta de serviços odontológicos infanto-juvenis e Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) em todas as UBS, mas é um serviço que possui como critério para 

atendimento a faixa etária de até 21 anos e gestantes. Com relação aos serviços 

odontológicos na Estratégia Saúde da Família, os dados demonstram que em 2012 foram 

realizados 6.801 atendimentos por 08 profissionais (Perfil de Londrina 2013). 

Outros serviços importantes de saúde, executados pela rede municipal, segundo o Perfil de 

Londrina (2013) é o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) – CONVIVER, Pronto Socorro 

Psiquiátrico / Ambulatório Saúde Mental e a Unidade Móvel de Saúde (UNIMOS), que presta 

atendimento em diversos lugares e nas terças-feiras, no bairro Heimtal. 

3.5 Serviços de educação 

No que tange os serviços de educação, segundo o Perfil de Londrina (2013) a região possui 

22 escolas municipais, 01 entro municipal de educação infantil, 16 centros de educação 

infantil municipais, as quais são mantidas por entidades não governamentais. Novamente, 

percebe-se a presença de serviços que não foram assumidos como responsabilidade estatal 

em sua totalidade, mesmo atendendo uma demanda pública.  

3.6 Serviços de cultura e lazer  

No que diz respeito aos serviços de cultura, a região possui o Centro Cultural Lupércio 

Luppi, que foi inaugurado em 2004 e conta com espaços como: biblioteca pública, teatro; 

sala multiuso e um amplo espaço externo coberto. É um espaço cultural voltado a palestras, 

espetáculos, atividades de formação entre outros eventos de natureza semelhante.  
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No território da Zona Norte, a Avenida Saul Elkind pode ser considerada como o “coração” 

da região, onde circulam as principais técnicas. Tal via é um corredor de grande circulação 

de veículos e pessoas por cerca de cinco quilômetros e, aos domingos, com o amanhecer 

do dia, começa a ser montada a maior feira livre do Paraná. De acordo com informações 

apresentadas no Perfil de Londrina (2013), na região existem 10 feiras livres que ocorrem 

em variados dias da semana.  

Para a reflexão acerca deste investimento externo na região, se desenvolvendo 

economicamente, temos como subsídio os escritos de Santos (2006), que declara que 

quando há interação entre dois grupos, podemos dizer que “pedaços de técnicas” se 

incorporam em outros pedaços, havendo uma troca de técnicas, até que aquele com 

determinadas condições históricas pré-determinadas, sofre influência de outro grupo, com 

outra história social e técnica. Assim, esse processo de troca de técnicas pode ser chamado 

de “desterritorialização” e “reterritorialização”.  

3.7 Habitação e Demografia 

De acordo com o Perfil de Londrina (2013), a região Norte possui um total de 39.460 

domicílios regularizados. No que diz respeito às ocupações irregulares, conforme fonte 

citada acima, essas surgiram no final da década de 1980. Esse foi um período de grande 

fluxo migratório devido ao êxodo rural, o que fez com que surgisse intensa demanda por 

lotes urbanos. E com a junção de diversos fatores, ocorreu a ocupação da “periferia pobre 

da cidade formando as ocupações irregulares” (BEIDACK; FRESCA, 2010, p. 9). Conforme 

aponta o Perfil de Londrina (2013), atualmente a região possui 349 famílias residindo em 

áreas irregulares distribuídas em 05 bairros, dentre os quais 04 estão aptos a serem 

regularizados. 

 A mobilidade da região é alta, tendo uma diversidade presente na vida da comunidade, pois 

por a região ser atrativa, economicamente, muitas famílias se deslocaram até esta, sendo 

submetidas a determinadas condições em um local, necessitando passar pelo processo 

chamado por Santos (2006) de “desterritorialização”, ou “estranhamento”. Assim, as famílias 

passam por um obstáculo para obter novas experiências e descobertas, pois até então 

estão familiarizados e acostumados com determinada lógica. 

Londrina, em sua gênese, contou com a estratégia do poder público para resolver o 

problema da moradia com a criação de vários conjuntos habitacionais com recursos do 

BNH, sendo 12 localizados na zona Norte de Londrina, que se caracterizavam por serem 

núcleos gigantescos, compostos por 1.000 unidades habitacionais (LONDRINA, 1996, apud 

ALVES; CORDEIRO, 2013).  
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Em 2009, não abandonando essa tendência, a Prefeitura Municipal de Londrina, através da 

Cohab-Ld, assinou  um convênio com  o  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  (PMCMV),  

do  Governo  Federal para criação do Residencial Vista Bela, localizado na zona norte de 

Londrina (LOPES, 2013, p. 35). Conforme o site oficial da prefeitura de Londrina, as 

moradias foram destinadas como objetivo de realocamento das famílias, com renda de até 

três salários, R$ 1.395,00, que moram em áreas irregulares, como fundos de vales e áreas 

de proteção ambiental. O Residencial Vista Bela foi o maior canteiro de obras do Brasil do 

programa federal Minha Casa Minha Vida, sendo 2.712 moradias, cujo três construtoras 

foram as responsáveis por todas as etapas da obras: Protenge, Terra Nova e Artenge 

Engenharia. 

Lopes (2013, p. 36) afirma que em entrevista, o ex-gerente da Cohab-Ld comentou “imagino  

esse empreendimento  como  um  bolo  de uma festa  em  cima  da  mesa,  sendo  o mesmo 

fatiado, não dá para todos, por isso quem chegar primeiro leva ” e que “acredita que o 

progresso vai chegar lá, que os moradores estavam felizes com o empreendimento, e essa 

ajuda era a COHAB-LD que fornecia”. Ou seja, podemos perceber que em sua fala, ele não 

compreende a dimensão de garantia de acesso a toda população dentro da politica 

habitacional e ainda identifica o trabalho da COHAB-LD enquanto “ajuda” a população. 

Nesse sentido afasta a concepção desse serviço enquanto direito social da população, para 

uma dimensão da concessão. Aleves e Cordeira 2013 afirmam: 

(...) o Residencial Vista Bela apresentado ao país como o maior canteiro de obras do 
programa federal Minha Casa Minha Vida oferece apenas casa: sem salas e sem 
transporte, não tem escola, não tem creche, não tem posto de saúde e nenhum 
outro equipamento social, necessários a essa população, ao contrário a iniciativa 
privada já constrói antes mesmo da população chegar o complexo comercial , o 
mercado, a loteria. 

 

Essa residência, do ponto de vista do planejamento, deixou a desejar, uma vez que a 

estrutura física (casa) não garante acesso à moradia digna, já que num primeiro momento 

os serviços e equipamentos sociais não estavam presentes no bairro e as famílias 

vivenciaram o abandono por parte do poder público (ALVES; CORDEIRO, 2013). 

4.-APROXIMAÇÃO DO TERRITÓRIO USADO E A QUESTÃO DO ACESSO ÀS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

Santos (1986) utiliza do termo “rugosidades” para demonstrar a produção do espaço, 

considerando a construção e a destruição de formas e funções sociais dos lugares.  

 

“Rugosidades são o espaço construído, o tempo histórico que se transformou em 
paisagem, incorporado ao espaço. As rugosidades nos oferecem, mesmo sem 
tradução imediata, restos de uma divisão do trabalho internacional, manifestada 
localmente por combinações particulares do capital, das técnicas e do trabalho 
utilizados” (SANTOS, 1986, p. 138).  
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Rugosidades, então, nesse sentido, são as formas espaciais do passado produzidas em 

determinado modo de produção e, portanto, com características socioculturais específicas. 

Assim, pode-se considerar de extrema importância levar em conta as rugosidades, ou seja, 

as marcas do processo histórico que ficaram no espaço.  

No âmbito do acesso que a população possui aos serviços dentro do território, identificou-se 

a necessidade de realizar  duas observações sistemáticas em diferentes bairros da zona 

norte, buscando novas revelações, devido a existência de desigualdades sociais dentro do 

mesmo território e entendendo esse territórios como o processo histórico.  

Deste modo, foram realizadas visitas e observação sistemática a dois bairros que compõem 

a Zona Norte, o Jardim Primavera e ao Bairro Sebastião Melo César. A escolha destes dois 

bairros aconteceu em virtude da observação em relação às diferenças existentes nas 

localidades dos bairros.  

4.1 O Jardim Primavera 

O bairro Jardim Primavera, localizado no extremo norte da cidade, atualmente faz divisa 

com o Conjunto Habitacional Aquiles Stenghel, e com uma fazenda onde, atualmente, há 

uma plantação de soja. Antes de tornar-se Jardim Primavera, esse território, localizado no 

fundo de vale da microbacia do Córrego Sem Dúvida, era constituído de três ocupações 

nomeadas “Vale da Lua”, “Vale do Sol” e “Jardim dos Campos” e de acordo com o Projeto 

HBB-II (2005 p. 12, apud SANTOS,) as ocupações se iniciaram em 1996, quando 76 

famílias, sem opção, fizeram da ocupação um meio de sanar suas necessidades. 

Conforme SANTOS (2005,) o Programa de Subsídio a Habitação de InteresseSocial  (PSH) 

foi realizado no fundo de vale da microbacia do Córrego Sem Dúvida pela Cohab-Ld  entre 

2003 e 2005 com o objetivo de atender 45 famílias que residiam no “Vale do Sol”, 69 

famílias do “Jardim dos Campos” e 08 do “Vale da Lua”. 

Foram realizadas observações em algumas ruas do bairro e entrevista com uma antiga 

liderança que presidia a Associação de Moradores. De acordo com a antiga liderança do 

bairro, foi necessária muita luta política e participação social para que a construção do bairro 

fosse efetivada.  

Conforme Santos (2010) inicialmente foram 84 famílias residentes da região dos Cinco 

Conjuntos que ocuparam o espaço da área no bairro. Posteriormente chegaram outras 

famílias que resolveram residir no local. Estas famílias incorporaram para si as terras que 

ficavam nas bordas e no entorno do fundo de vale da microbacia do Córrego Sem Dúvida.  
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Coletando sobras de material de construção, lonas, compensados de madeira, 
pedaços de tijolos, papelão, garrafas pet e qualquer outro tipo de material que lhes 
permitissem levantar seus barracos, organizaram-se e ocuparam o fundo de vale da 
Rua Ana Caputo Piacentini e constituíram ali um assentamento subnormal 
(SANTOS, 2010, p. 10).  

 

Foi possível constatar, tanto através de observação e verificação nos dados do Perfil de 

Londrina (2013) que o bairro não possui nenhum tipo de estrutura de serviços sociais. No 

que diz respeito aos serviços e equipamentos de saúde, educação e assistência social o 

bairro é totalmente dependente do Conjunto Aquiles Stenghel.  

No antigo local que permanecia a ocupação, foi construído um espaço com praças e parque 

para crianças, no entanto, recentemente houve uma nova ocupação nesse local (fundo de 

vale) o que inviabilizou a utilização desse espaço de lazer pelos moradores.  

Durante a observação foi possível verificar que existem vários pontos de descartes 

irregulares de lixo, inclusive de móveis antigos e entulhos. Como o bairro está localizado em 

uma região de fundo de vale, onde inclusive existe uma mata, verifica-se que em parte do 

bairro há muitas árvores, no entanto não existe um projeto de arborização em todas as ruas 

como observado no bairro Sebastião de Melo. 

4.2 O Bairro Sebastião Melo César 

Nos anos 1970, a Cohab-Ld experimentou uma grande expansão, e conforme o site oficial 

da prefeitura de Londrina, houve construção de diversas unidades populares nesse período, 

com recursos da União, e o  Bairro Sebastião Melo César, também foi fruto desse 

movimento, foi construído pela Cohab-Ld, especificadamente após 1977.  

Além da observação em algumas ruas do bairro, realizou-se entrevista com uma das 

primeiras moradoras no local. Segundo informações coletadas, o bairro existe desde 1977e 

foi um dos primeiros bairros da região. A maioria dos moradores reside no bairro desde sua 

gênese, portanto há bastante vínculo entre grande parte deles e, segundo a moradora, é 

comum haver, durante a noite e aos finais de semanas, pessoas nas ruas conversando e as 

crianças brincando. Com relação aos serviços, o bairro não possui UBS própria, tendo como 

referência a UBS do bairro Maria Cecilia. O Hospital Doutor Anísio Figueiredo (Hospital 

Zona Norte) está localizado na divisa do Sebastião de Melo com o bairro Violin e é uma 

referência aos moradores. Há rede de esgoto, praças e uma quadra coberta, de acesso 

permitido a toda a população do bairro.  

O bairro possui uma Escola Municipal, mas não possui Escola Estadual e Centro de 

Educação Infantil, sendo que a referência para esses serviços são os bairros Violin e João 

Paz. Existe também a coleta seletiva do lixo e, segundo a moradora entrevistada, quando 
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não ocorrem as coletas dos reciclados, os moradores levam até o barracão que é próximo 

ao bairro, o que faz com que seja um lugar relativamente limpo, diferentemente do Jardim 

Primavera, no qual, conforme verificado em observação, existe grande quantidade de lixos, 

entulhos e até mesmo móveis que são descartados em diversos pontos. Quanto ao 

transporte, passam 07 linhas de ônibus, que passam a cada 20 minutos ou menos, tendo 

em vista que o bairro é localizado em uma região que dá acesso aos demais bairros da 

região e está ao lado de uma rodovia. 

Durante observação, verificou-se, também, que o bairro possui grande quantidade de 

árvores e os terrenos são grandes (200 m2) comparados com o Jardim Primavera (90 m2). 

Percebe-se que está situado em uma região estratégica, é um bairro pequeno com 15 

quadras localizado entre a PR 545, uma fábrica de roupas (Hakme), uma fábrica de sorvete, 

a 4ª Companhia Independente da Policia Militar, Hospital Zona Norte e a Avenida Saul 

Elkind, uma região com grande quantidade de comércios, tais como postos de combustível, 

shopping, pizzarias, lojas de roupas, mecânicas, supermercados, cemitério, loja de veículos, 

academias, bancos, cartório, lanchonetes, entre outros. Em decorrência dessa localização, é 

um bairro onde ocorre muita movimentação de pessoas que não residem na região, o que é 

oposto do bairro observado anteriormente, onde, por se tratar de um local em uma região 

periférica não existe movimentação de pessoas além das que residem naquele local.  

 

4. ACESSO E TERRITORIALIZAÇÃO NAS POLÍTICAS SOCIAIS 

A partir de categorias que compõem o conceito de acesso, estabelecidas por Giovanella e 

Fleury (1996 apud CAMPANUCCI, 2013) foi possível realizar uma análise comparativa entre 

os bairros, que tiveram como base o conceito de acesso com relação aos serviços 

socioassistenciais, saúde, educação, cultura e lazer. 

Essas categorias tornam-se então essenciais para analisar o conceito de “acesso” e dessa 

maneira analisar os níveis de acesso de determinada população a políticas sociais ou a 

determinados serviços de modo geral. 

No Jardim Primavera e no Sebastião de Melo Cesar, a categoria disponibilidade, na qual as 

autoras analisam enquanto a relação entre o volume de usuários e o tipo de serviços 

existentes, foi possivel concluir que devido a inexistência de servicos no bairro, esse se 

torna dependende de outras localidades o que ocasiona o aumento do volume de usuários 

nesses servicos. A diferença entre os bairros está no fato do Sebastião de Melo Cesar 

possuir uma escola municipal e um Hospital para atendimento de média complexidade. 
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No que diz respeito a categoria acessibilidade, na qual as autoras estabelecem como a 

relação entre a localização dos serviços e localização dos potenciais usuários, foi possível 

identificar que no Jardim Primavera os usuários precisam se deslocar a outros bairros, 

muitas vezes dependem de meio de transporte, tendo em vista que se localiza em uma 

região periférica tendo apenas um bairro vizinho, o que pode ocasionar custos financeiros e 

tempo, enquanto no segundo bairro, devido o mesmo estar localizado em uma região 

cercada de vários bairros, a dificuldade com relação a essa categoria é menor. 

 A categoria acomodação está relacionada com o modo como a oferta está organizada para 

atender a população. Entretanto, os usuários dependem dos servicos de outros bairros e 

ainda se deve observar o horáio de funcionamento e o sistema de agendamento. A última 

categoria seria a capacidade financeira que conforme Penchanski e Thomas (1987, apud 

CAMPANUCCI, 2013) refere-se “a relação entre os preços dos serviços segundo o 

mantenedor, o depósito requerido para a entrada de clientes e a capacidade de pagar, ou a 

existência de seguro-saúde por parte do usuário”, o que não foi possível identificar no 

Jardim Primavera, tendo em vista que, além dos serviços, o mesmo também nao possui 

comércio, já o outro bairro como já informado na apresentação, possui uma expressiva 

quantidade de comércios em sua proximidade.  

Foi possível observar, portanto, uma grande dicotomia entre os bairros visitados, Mesmo 

fazendo parte de uma mesma zona territorial, com distancia de 3,6 km entre um e outro, 

apresentam realidades diferentes. O Jardim Primavera apresenta uma evidente deficiência 

com relação aos serviços e equipamentos sociais, dificultando, deste modo, o acesso aos 

mesmos, enquanto o Bairro Sebastião de Melo César, apesar de não possuir alguns 

serviços dentro do bairro, possui uma localização privilegiada em comparação com o bairro 

citado anteriormente, com fácil acesso a uma rede de proteção social, como serviços de 

educação, saúde, assistência social, hospital, comércios, espaços de lazer, igrejas e entre 

outros.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo procurou problematizar ao leitor discussões sobre o tema território, 

conforme o autor Milton Santos, além de estudar sobre seu histórico e particularidades 

através de pesquisas documentais e visitas nos bairros Jardim Primavera e Sebastião de 

Melo César.  

Ao analisar os dados gerais da Região Norte de Londrina identificamos que 

quantitativamente a região apresenta uma grande rede de serviços e equipamentos sociais, 
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entretanto, qualitativamente pode não ser suficiente, visto que a distribuição desses serviços 

entre os bairros não ocorre de forma igualitária, apresentando na verdade grande 

desigualdade territorial. 
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