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A região central de Londrina: o Lago Igapó como reflexo de sua relação com as políticas 

sociais  

 

Resumo: A pesquisa apresentada procurou compreender como as características de uma 
região central dialogam com as políticas sociais. Para isso, foi feito um levantamento 
bibliográfico sobre os aspectos relacionados ao centro da cidade de forma geral e particular 
de Londrina, localizando para maior compreensão, um espaço público e de valor simbólico 
para a cidade. Através da análise dos dados levantados e de uma observação de campo 
verificou-se a importância da contemplação das minúcias do território vivido para que as 
políticas sociais sejam executadas de maneira efetiva e, dessa forma, atendam as 
necessidades da população expressas no desenrolar do cotidiano das cidades.  
 
Palavras chaves: Região Central. Território. Políticas Sociais. 

 

Abstract: The research presented sought to understand how the characteristics of a central 
dialogue with social policies. For this, it made a literature review on the aspects related to the 
city center in general and particularly of Londrina, locating to greater understanding, a public 
space and symbolic value for the city. By analyzing the data collected and a field observation 
verified the importance of contemplation of the minutiae of the territory lived to that social 
policies are implemented effectively and thus meet the needs of the people expressed in the 
daily conduct of cities. 
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1. Introdução 

O presente artigo representa parte dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos 

integrantes do projeto de pesquisa “O uso do território pela política de saúde e a interface no 

trabalho do assistente social” em curso desde o ano de 2013. Em um primeiro momento as 

reuniões do projeto viabilizaram um estudo acerca dos escritos do geógrafo Milton Santos 

em uma busca pela maior compreensão sobre a necessidade da consideração da categoria 

território na elaboração e efetivação das políticas públicas. A partir do debate das ideias do 

autor foi possível perceber a importância do processo histórico na compreensão dos 

espaços construídos e a transcendência da relação homem-natureza em relação ás 

deliberações estritamente econômicas. Assim, para assimilar as especificidades dos 

espaços e das sociedades se faz necessário observar não somente a totalidade, mas 

também seus reflexos nos dinamismos do particular.  
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Nesse artigo, nos ateremos ao estudo do centro de Londrina a partir do levantamento das 

principais características, serviços públicos e dados populacionais. Tendo em vista que o 

espaço é constituído e desenvolvido a partir das minúcias do cotidiano, percebemos a 

necessidade da realização de uma observação em campo buscando pelas revelações que 

essa experiência pudesse trazer para além dos dados oficiais levantados acerca da região 

central de Londrina. Nossa procura pela percepção das características do território vivido 

que não são expressas em mapas ou dados quantitativos pautou-se pela metodologia da 

observação participante e metodologia etnográfica contemporânea. A partir do 

estranhamento do que nos é familiar na zona urbana de Londrina pudemos levantar 

algumas reflexões sobre a questão do território vivido, palco da efetivação das políticas 

públicas e manifestações da sociedade civil. 

2. Materiais e métodos: 

A presente pesquisa de natureza qualitativa, embora utilize de recursos quantitativos, 

adotou uma proposta de análise socioterritorial envolvendo os aspectos censitários; 

populacionais e relacionais. Para isso, foi feito um levantamento em bancos de dados 

selecionados (Perfil de Londrina; IBGE e Secretaria Municipal de Assistência Social) e 

assim, foi feita a localização dos serviços públicos separados por eixos selecionados, sendo 

saúde; educação e cultura; assistência social, buscando assim identificar a disposição 

desses para a população dessa área. Em seguida, foi realizada a observação de campo no 

Lago Igapó I para identificar aspectos relacionados ao “território vivido”. 

3. Apontamentos sobre a História da Região Central de Londrina 

A cidade de Londrina possui 543.003 habitantes com uma densidade demográfica de 306,52 

hab/m² (IBGE,2014). Considerada uma das melhores cidades do Paraná, ocupa a 6ª 

posição no IDH em comparação com outras cidades paranaenses. Os índices apontam uma 

renda média de R$1083,35, o percentual de crianças entre 05 e 06 anos que frequentam a 

escola foi de 89,5% e uma expectativa de vida de 75 anos. (VILELA, 2013). 

Uma cidade de 80 anos que cresceu e se desenvolveu a partir do símbolo da prosperidade, 

oriunda dos anos de fundação da mesma. O desenvolvimento do norte do Paraná foi 

impulsionado pelas características do solo fértil de terra roxa, e exuberância da mata 

fechada, dois componentes importantes para o desenvolvimento agrícola. Dessa forma, em 

1924 os pioneiros que chegaram para desbravar essas áreas, agregados pela Companhia 

de Terras Norte do Paraná, encontraram um desafio de construir uma vida em meio a 

floresta. A presença dos ingleses proporcionou um crescimento ascendente motivado pelas 

condições naturais e também pela estratégia dos colonizadores de possibilitar compras de 

pequenos lotes, com valores acessíveis aos trabalhadores. “Esse sistema estimulou muito a 

concentração da produção, principalmente cafeeira, a explosão demográfica, a expansão de 

núcleos urbanos e o aparecimento de classes médias rurais”. (IBGE, 2014) 
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O reconhecimento de município data de 1934 e no ano seguinte chega o primeiro trem, o 

que propiciou o crescimento da cidade (UEL, 2007) facilitando o acesso frente a paisagem 

inicial de mata fechada e terra roxa. Nesse período a economia girou em torno produção de 

café – o que persiste ainda, em termos simbólicos do que propriamente econômico. Com o 

desenvolvimento das plantações de soja e trigo “é intensa a migração rural-rural, gerando o 

crescimento populacional e espacial da cidade de Londrina ocorrendo uma concentração e 

um fortalecimento das atividades comerciais e prestadoras de serviços” (UEL, 2007). A 

cidade promissora, idealizada para 30.000 habitantes (SILVA, 2003), atraiu pessoas e 

famílias da região e foi se consolidando como um dos municípios mais importantes da 

região.  

A partir das discussões teóricas e conceituais sobre território amparados em Santos (1996) 

entende-se que as cidades no sistema capitalista, são organizadas a partir da produção, 

circulação e consumo de diferentes mercadorias para valorização do capital. Dessa forma, 

ao privilegiar o estudo de uma região central, parte-se do entendimento de que tal território 

se aparta do conjunto da cidade a partir de características particulares. “As áreas centrais 

constituem uma atração, expressando centralidades urbanas, que podem ser múltiplas 

numa mesma cidade e devem ser entendidas a partir dos fluxos de pessoas, automóveis, 

capitais, decisões, informações” (SILVA, 2003).  Ainda, de acordo com o autor o “centro 

principal” expressa uma centralidade em diferentes escalas inter e interurbana, além de ter 

como diferencial a diversidade de pessoas e atividades funcionais.  

Sobre o desenvolvimento da região central, de acordo com estudo acima mencionado, a 

partir do exame dos primeiros estabelecimentos comerciais, a atuação do setor esteve 

voltada para o atendimento das necessidades locais da população da recente cidade. 

Januzzi (2005) relata que em 1940 houve um expressivo crescimento urbano, motivado pelo 

sucesso dos pioneiros. “Entre os anos 40 e 50, a população aumentou 73,26%, uma taxa 

expressiva comparada com a taxa nacional do mesmo período, de 25,69%” (JANUZZI, 

2005, p.90). Para a autora, tal desenvolvimento foi impulsionado pelas demandas do 

contingente de pessoas que chegaram a cidade, gerando inúmeros empreendimentos 

comerciais, hoteleiros, dentre outros. 

As décadas seguintes, a partir do estudo acima referenciado foram de adensamento urbano 

com expansão da periferia oriunda do êxodo rural, causando um déficit habitacional na 

cidade, que gerou a proliferação de conjuntos habitacionais espalhados pela cidade, já que 

a região central devido a sua valorização monetária era destinada às elites locais, 

evidenciando uma segregação espacial. A crise do café na década de 1970, que reorientou 

o setor agrícola para a diversificação de culturas, tendo a produção de grãos se consolidado 

como maior produção econômica nesse campo. Nos primeiros anos dessa década, Londrina 

contava com uma população de 228.101 habitantes.  
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O centro da cidade foi sendo modificado com a implantação do “Calçadão”, com áreas 

públicas e amplo calçamento para facilitar o comércio, que passa a compor 

estabelecimentos de diferentes perfis econômicos, reforçando a atração e retração das 

pessoas nessa região. Nesse sentido, também foram construídos o Lago Igapó, Cine Ouro 

Verde e o Bosque, como forma de garantir espaços públicos e coletivos frente a expansão 

urbana da cidade. Além da Catedral de Londrina “(re)construída para evidenciar que o 

dinamismo da época dos pioneiros continuaria e se perpetuaria de forma constante’ (SILVA, 

2003) 

Desde 2002, a Prefeitura Municipal e Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) 

vêm implantando uma série de medidas para revitalização da região central que comportam 

desde serviços de higienização, visual e nos anos recentes a instalação de um 

“camelódromo” para abrigar os vendedores ambulantes até então instalados nas ruas 

(JANUZZI, 2005). Percebeu-se também uma alteração em relação as residências dos 

moradores do centro, em que o alto valor do solo inicialmente representava um status, foi 

sendo substituído pela lógica do negócio, em que tanto os primeiros moradores como 

comerciantes, passaram a se dirigir para áreas mais distantes e locar ou vender seus 

estabelecimentos a fim de potencializar seus lucros. 

A partir desses apontamentos iniciais, evidencia-se que a região central de Londrina sempre 

foi caracterizada por um grande fluxo de pessoas, devido a facilidades tais como de acesso 

ao Terminal Central, e de acessibilidade e agilidade, onde nesse espaço pode-se encontrar 

variados tipos de serviços de bens e consumos. Dessa forma, conforme Sposito (2001) o 

centro representa uma forma de interação e dependência entre as demais áreas da cidade.  

Atualmente, como analisado nos documentos, a região central de Londrina possui 10 (dez) 

bairros, sendo eles: Centro Histórico, Higienópolis, Ipiranga, Petrópolis, Quebec, Shangri-lá, 

Vila Brasil, Vila Casoni, Vila Nova, Vila Recreio.  A seguir, procurou-se evidenciar a 

presença pública na região central a partir de serviços sociais selecionados para 

compreender, no contexto atual, como as políticas sociais se relacionam com os aspectos 

acima elencados de uma região central. 

 

 Políticas Sociais na região central. 

Conforme exposto, a região central de Londrina se consolidou como uma área privilegiada e 

importante no dinamismo da cidade e região. Posto isso, é relevante identificar que se 

sobressaem nos estudos anteriores as atividades de comércio e serviços territorializados 

nessa área, bem como a instalação de símbolos da cidade, como o Lago Igapó, a Catedral 

(Igreja Católica) de Londrina, o Bosque, etc que possuem uma dimensão coletiva e 

conectam a cidade segregada espacialmente. 
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Em termos da presença das políticas sociais instaladas em equipamentos públicos na 

região, os estudos encontrados de perfil historiográficos (ALVES, 2013; OBERDIEK, 2011) 

trazem uma contribuição sobre os primeiros serviços de assistência social e serviços 

médicos em Londrina, para indicar como as políticas sociais foram inseridas na cidade. 

Dessa forma, partiu-se do pressuposto de que assim como na região central a instalação de 

bens e serviços data dos primeiros aglomerados urbanos, algum tipo de serviço social 

também se faz presente.  

Os antecedentes da proteção social no Brasil tem como elementos fundantes a prevalência 

da filantropia, a seletividade e a vinculação ao trabalho como forma de acesso. Somente a 

partir da Constituição de 1988 é que se instaurou no Brasil um modelo de proteção social, 

embasado na seguridade social que congregou as políticas de previdência social, saúde e 

assistência social, em um conjunto articulado de ações para garantir direitos e proteger os 

cidadãos em diferentes contextos da vida. Além disso, o texto constitucional indicou a 

diretriz da descentralização político-administrativa para facilitar o acesso e ampliar a 

cobertura dos serviços prestados. Deriva desse processo, a importância da territorialização 

junto a instalação e operacionalização dos equipamentos públicos. 

Os serviços sociais existentes na região central são bastante expressivos, conforme 

levantamento feito para fins dessa pesquisa. 

 

Quadro 1 - Informativo sobre serviços públicos selecionados 

CRAS 2 

CREAS 2 

CENTRO POP 1 

CONSELHO TUTELAR 1 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

2 

SCFV 2 

ESCOLAS MUNICIPAIS 7 

UBS 7 

Fonte: das autoras 

(http://ippullondrina.maps.arcgis.com/apps/SocialMedia/index.html?appid=af0931fb6256464

eb3ed3681134385e2) 
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Esses serviços atendem a população central de um total de 86.114 de habitantes1. Os 

equipamentos públicos descritos em sua maioria estão bem localizados, com boa estrutura 

física e quadros de funcionários completos. Em avaliação feita em 2012 pelo Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), a Unidade 

Básica de Saúde Vila Brasil foi classificada como “desempenho muito acima da média” 

(BRASIL, 2012). Da mesma forma, no âmbito da assistência social o Centro de Referência 

da Assistência Social – CRAS situado na Vila Casoni foi recém- construído e contempla 

todas as exigências arquitetônicas previstas em normatização específica do Ministério do 

Desenvolvimento Social e combate à fome - MDS. Na educação, temos a Escola Newton 

Guimarães que conta com ensino fundamental e médio, na Vila Brasil, que atualmente figura 

como uma das mais conceituadas escolas públicas de Londrina que segundo XXX. Em 

relação as equipes, a localização central tende a ser um fator decisivo para permanência 

dos profissionais em seus locais de trabalho, o que pode impactar no índice de rotatividade 

do funcionalismo nos serviços públicos. Tal consideração é importante quando somada a 

questão da territorialização dos serviços em que, quanto maior forem o conhecimento local e 

os vínculos sociais estabelecidos pelas pessoas maiores, será a sua efetividade, porque 

consegue trazer para o cotidiano do trabalho o “território vivido”. 

A compreensão da territorialização das políticas sociais, deve contemplar a relação atração-

retração presente na região central. Dessa maneira, não foi objeto da pesquisa o estudo 

comparativo de serviços em diferentes localidades, mas compreender essa relação de forma 

mais generalizada e conceitual. Nesse sentido, ocupou-se em analisar o fato de estarem 

situados nessa região, bens territorializados de cultura e lazer, como o Cine Ouro Verde e o 

Lago Igapó, dois símbolos da cidade de Londrina e que, se diferenciam das demais ofertas 

públicas nesses setores, quer seja pela sua dimensão simbólica e afetiva que a cidade tem 

com os mesmos, quer seja pelo fato de se situarem no âmbito das necessidades ampliadas 

e portanto, relegadas ao segundo plano quando pensamos na atual relação das políticas 

sociais com a política econômica e de desenvolvimento. Para compreender a relação das 

políticas sociais na região central, partiu-se de uma análise mais apurada da mesma, a partir 

das análises produzidas através da observação de campo do Lago Igapó. 

 

3.1 Apresentação das observações de campo 

A pesquisa de campo na contemporaneidade envolve a especificidade do “observar o 

familiar”. No campo das ciências sociais, tradicionalmente imperava a necessidade do 

distanciamento em relação ao fenômeno observado para que houvesse imparcialidade e 

                                                
1 Dados obtidos através da pesquisa feita pelo site: 

(http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_planejamento/perfil/perfil_de_londrina_2013.

pdf, 2013.) 

http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_planejamento/perfil/perfil_de_londrina_2013.pdf
http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_planejamento/perfil/perfil_de_londrina_2013.pdf
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objetividade nos resultados da pesquisa. Assim, por muito tempo foram supervalorizados os 

métodos quantitativos que asseguravam caráter mais científico e neutro a investigação. 

Segundo Velho (1978), esse perspectiva pode ser tida como superada na medida em que o 

envolvimento entre o pesquisador e o campo não consiste em uma falha metodológica 

mediante o fato de que a neutralidade se perde no momento de identificação do objeto de 

pesquisa por parte do pesquisador. A antropologia de maneira geral sempre foi adepta de 

métodos de pesquisa identificados como qualitativos sob a prerrogativa de que algumas 

especificidades de uma sociedade só podem ser reveladas mediante uma vivência e uma 

observação mais profunda e de longo prazo.  

No entanto, segundo Velho (1978), a questão do tempo de observação é mais complexa e 

relaciona-se com a capacidade de distanciamento social e psicológico do pesquisador em 

relação ao fenômeno estudado. O autor exemplifica o caso dos antropólogos na década de 

1930 que necessitavam de longas viagens para se aproximarem de seus destinos “exóticos” 

e de seus observados possuidores de uma cultura e língua diferentes para falar da distância 

social e cita a pesquisa de Simmel que observou a nobreza europeia, para evidenciar a 

distância psicológica.  

Para Velho (1978), falar a mesma língua e habitar o mesmo território geográfico não implica 

em interpretar os dados sob a mesma visão de mundo da mesma forma que o 

pertencimento a uma mesma classe social não possibilita ao observador generalizar suas 

percepções. A partir dessa introdução o autor nos leva a relativizar noções de cultura, limites 

entre sociedades e pensar “a complexidade da categoria distância”. Pois, citando Da Matta 

(1978), “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”. Nesse sentido, nossas percepções acerca do conhecido e do desconhecido não 

devem ligar-se imediata e respectivamente ao familiar e ao exótico.  

Segundo Velho (2003), nas grandes cidades atuais existem descontinuidades e podem 

existir choques culturais tanto quanto entre sociedades totalmente distintas. Porém, esse 

fenômeno não se expressa com facilidade no cotidiano devido as relações de poder e aos 

estereótipos que se incumbem de realizar a naturalização do diferente e impedir que o 

estranhamento cultural ocorra. Esse processo se dá na medida em que, a partir da posição 

social dos indivíduos somos condicionados a esperar por determinados comportamentos, 

padrões de resposta ou pontos de vista. Nesse sentido, o pesquisador que observa sua 

própria sociedade necessita desenvolver a sensibilidade de olhar através dessas interações, 

relativizando-as e colocando-se no lugar do outro.   

Ao afirmarmos possuir familiaridade com determinado grupo social, seus hábitos e rotinas, 

não podemos necessariamente garantir que conhecemos sua lógica e princípios que 

regulamentam suas relações sociais. Em relação ao que nos é familiar, podemos encontrar 
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ainda mais dificuldade de compreensão e, segundo Velho (1978), se faz necessário que 

busquemos a humildade em detrimento da onipotência, a consciência dos filtros impostos 

por nossos pontos de vista e da impossibilidade da neutralidade. Ao nos depararmos com a 

observação de nossa sociedade complexa contemporânea ao invés das culturas longínquas 

e exóticas, nos colocamos a possibilidade de constante revisamento acerca de nossas 

interpretações.  

 

Observação do Lago Igapó I e algumas expressões de um “território vivido” (Outubro/ 2014) 

 

Nossa observação no Lago Igapó I, próximo a Prefeitura Municipal de Londrina, se deu em 

diferentes dias e períodos do mês de Outubro de 2014. O Lago Igapó foi inaugurado em 

1959 e no site da Prefeitura do município é exaltado por propiciar a prática de esportes 

náuticos e por se constituir enquanto um importante espaço público de lazer na cidade. Em 

uma das margens do lago percebe-se a presença de inúmeras árvores, algumas bastante 

antigas, extensas áreas gramadas, alguns bancos, uma ciclovia e uma pista para 

caminhadas. Já a outra margem do lago é acessível somente para os proprietários dos 

imóveis de alto padrão que contam com uma saída náutica nos fundos de suas residências. 

Outro trecho do lago que possui acesso restrito faz parte do Iate Club, um clube privado que 

além de opções de lazer e atividades físicas, devido a sua posição estratégica, oferece 

também aulas de canoagem no lago. 

Como a observação foi realizada em diferentes períodos e dias da semana, pudemos 

perceber que o Lago conta com frequentadores das mais variadas classes sociais e de 

diferentes regiões da cidade. Pela manhã, entre às 7 e 8 horas, o lago recebe um fluxo 

bastante grande de pessoas, em sua maioria idosos praticando atividades físicas e pessoas 

de todas as idades seguindo para seus locais de trabalho. Também nesse horário é possível 

ver entre o lago e a Avenida Harry Prochet, uma das avenidas que dá acesso ao lago, 

alguns grupos de corrida geralmente compostos por pessoas de classe média, vestidas com 

roupas de alto custo, específicas para o esporte, geralmente lideradas por um personal 

training.  

Durante o início da tarde, o número de pessoas em torno do lago cai bastante e pudemos 

ver mais pessoas passando pela região que dá acesso a vários pontos da cidade, entre 

eles, a Rua Bélgica -que liga o centro a Zona Sul- e a Avenida Higienópolis. Entre às 13 e às 

14 horas começam a chegar nas margens do lago os vendedores de caldo de cana, entre 

eles um senhor que está há 13 anos nesse trabalho e diz que “já viu muita coisas por ali”. 

Ele narrou algumas das histórias presenciadas no lago, entre elas a de um senhor que 

também há 13 anos vem todos os dias ao lago com seus 3 cachorros, passa a tarde pela 

região e depois vai embora. Segundo o vendedor, algumas pessoas dão pausas em seus 
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trabalhos para tomar um caldo de cana e sentir o frescor das árvores na beira do lago, “dá 

um gostinho de final de semana”, diz sorrindo.  

Após às 18 horas o movimento de pessoas voltando do trabalho sentido zona sul torna-se 

mais intenso. Um fato que chamou atenção foi o alto número de trabalhadores que se 

utilizam de bicicletas nesse trajeto e quando saem da região do lago que conta com ciclovia 

sinalizada adentram pela Rua Bélgica que em alguns trechos não possui ao menos calçadas 

pavimentadas. Esses trabalhadores se arriscam dividindo a rua com ônibus e carros em um 

momento de trânsito intenso. Ainda nesse período do dia, percebe-se um aumento de 

pessoas realizando caminhadas e atividades físicas na academia ao ar livre e o público 

nesse momento é mais jovem que o público matinal. Esse movimento intenso adentra à 

noite e se encerra mais ou menos às 9 horas (no período observado estávamos em horário 

de verão), nesse momento, o lago torna-se um local vazio e a iluminação parece insuficiente 

mediante a vastidão e isolamento do local. Em relação à segurança, a região do lago conta 

com uma cabine da guarda municipal e frequentemente é palco de blitz de trânsito da polícia 

militar.  

Aos finais de semana, o cenário do lago se transforma bastante. Nos sábados à noite, aos 

poucos o lago vai se despedindo dos praticantes de atividades física e recepcionando 

inúmeros grupos de adolescentes. Eles se sentam em círculos e ficam por lá consumindo 

bebidas alcoólicas, conversando, cantando e namorando. Esses grupos permanecem entre 

a barragem do Lago e a região dos fundos da FUNCART, entre a FUNCART e os fundos do 

Iate Club ficam os pescadores. Nos dias em que realizamos nossas observações parecia 

existir algum tipo de acordo em relação à utilização do espaço do lago, jovens e suas 

sonoridades para um lado e pescadores e seu silêncio sagrado para o outro. Entre esse 

último grupo se encontravam homens, mulheres, crianças que vem de diferentes regiões da 

cidade para pescar no lago. Eles trazem lanches, cadeiras, seus instrumentos de pesca e se 

sentam silenciosamente a beira do lago a espera da próxima presa. 

O dia mais atípico no lago é o domingo. Pela manhã, o público já é mais intenso nas 

atividades físicas e existe um número bem grande de crianças, cachorros e famílias. Após 

às 13 horas começam a chegar carros, geralmente de alto padrão, trazendo Jet Ski, canoas 

e pequenos barcos para navegação e prática de esportes náuticos. Em carros populares, 

motos e a pé vão chegando também famílias e amigos que vem a região para descansar, 

fazer piqueniques e se refrescar no lago. Quando o relógio marca 16 horas é possível 

perceber os estacionamentos lotados e a grama ao redor do lago sendo disputada pela 

população. Eis uma forte ocupação do espaço público de lazer. Alguns carros parecem 

realizar competições em relação a potência de seus sons automotivos e em outros percebe-

se o comércios de bebidas como cerveja e água. 
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No domingo o lago também recebe alguns cavaleiros, em sua maioria adolescentes e 

crianças, eles chegam pela Rua Bélgica e passam algum tempo na região inclusive 

permitindo que os animais se alimentem da grama das margens do lago. Apesar da placa 

que indica a proibição do nado no local, com as altas temperaturas do mês de outubro, 

muitas crianças e adultos aproveitam as águas do lago para se refrescar. O clima é de lazer 

e descontração e ao final do dia pode ser ver uma grande quantidade de lixo na grama ao 

entorno do lago. As lixeiras da região são pequenas e escassas e não existem placas 

orientadoras quanto ao destino correto dos dejetos produzidos nas tardes cheias de 

domingo. Nas segundas-feiras o trabalho de limpeza do espaço é bastante intenso o que 

representa custos extras ao município além do prejuízo ambiental no caso dos rejeitos que 

acabam no lago. Nesse sentido, torna-se claro que o poder público poderia investir em 

conscientização da população nas tardes de domingo alertando para importância da 

destinação correta do lixo e da importância da conservação do local, tanto dos pontos de 

vista ambiental e social. 

 Outras análises também puderam ser feitas a partir das constatações advindas dessa 

observação mais minuciosa do Lago Igapó, como por exemplo, o fato de alguns 

seguimentos da população procurarem a barragem do lago para nadar e se refrescar 

mesmo precisando desobedecer às placas que alertam para a proibição dessa atividade e 

colocar em risco sua segurança em meio a velozes Jet Skis. Esse dado da observação 

revela fatores importantes quanto ao planejamento das políticas públicas no município. 

Apesar da cidade de Londrina em grande parte do ano ser acometida por altas 

temperaturas, não existe no município outro espaço público e gratuito que possibilite a 

população praticar esportes aquáticos ou se refrescar. Tendo em vista que a prática da 

natação proporciona benefícios físicos e emocionais para os indivíduos além de propiciar 

momentos de lazer e integração com a comunidade, a disponibilização desse esporte para a 

população que se utiliza “ilegalmente” das águas do lago Igapó representaria um grande 

avanço das políticas de promoção da saúde a partir da consideração das especificidades do 

território e do conceito de saúde integral.  

E por último, outra constatação que também merece destaque em nossas análises a partir 

da observação da região lago Igapó é a insuficiência da rede cicloviária na cidade. Como 

narramos anteriormente, a ciclovia na região do Igapó 1 circunda o lago e termina na 

barragem não contemplando a rua Bélgica que ali se inicia. A partir de uma análise mais 

minuciosa daquele território foi possível perceber que os usuários de bicicletas na região 

centro-sul não são somente adeptos da bicicleta por esporte e lazer, mas também se 

utilizam dela enquanto meio de transporte cotidiano. A Rua Bélgica enquanto importante 

ligação entre o centro e a zona sul da cidade é palco de passagem de inúmeros ciclistas que 

pedalam todas as manhãs e tardes percorrendo de maneira insegura o trajeto entre suas 
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casas e trabalhos. Segundo a página do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Londrina, a rede cicloviária da cidade possui apenas 24,9 quilômetros que em sua grande 

maioria são voltados para o uso da bicicleta enquanto lazer e não como alternativa de 

transporte sustentável, saudável e de baixo custo. Apesar de existir uma proposta de 

extensão de rede de ciclovias na cidade, o projeto ainda não se efetivou de maneira a 

considerar as especificidades territoriais da cidade. 

 

4- Considerações Finais. 

A pesquisa sobre a região central de Londrina corroborou com outras investigações que 

indicam o dinamismo e movimento que caracteriza esses espaços, bem como a sua 

figuração como ponto de interação das diversas áreas da cidade, o que lhe garante um valor 

expressivo de seu solo. Dessa forma, soma-se ainda, a disponibilidade de bens e serviços 

variados, garantindo tanto a acessibilidade como a agilidade. Todavia, nessas complexas 

relações entre o centro e a cidade, evidenciou-se uma relação de atração e retração, em 

que interesses econômicos e particulares alteram de forma permanente as relações sociais 

existentes. 

A partir dessas considerações, entende-se que, a semelhança dos bens e serviços 

mercantis dispostos na região central, as políticas sociais também seguem a mesma lógica 

de acessibilidade e agilidade já mencionada no texto. Identificou-se a presença expressiva 

de bens territorializados de cultura e lazer, demonstrando a relação do “território vivido” e as 

políticas sociais. Nesse sentido, percebeu-se que a região central de Londrina conta com 

alguns espaços que exemplificam de maneira tímida o que seria um referencial de efetiva 

ocupação do espaço público e direito à cidade. 

Nossa observação mais atenta da região do Lago Igapó demonstrou que esse espaço 

evidencia-se enquanto um importante palco para as manifestações de esporte, lazer e 

convivência social na região central da cidade de Londrina. Se a existência de espaços 

como o Lago Igapó se estendessem a outras regiões da cidade, poderíamos ver se 

expandirem também as ações de promoção a saúde e lazer da população. Nesse sentido, 

além de constatarmos a necessidade de ampliação desses espaços públicos também 

percebemos que a observação de campo nesses locais fornece elementos fundamentais 

para se pensar a construção de novas políticas sociais para a cidade e que garantam o 

atendimento das demandas mais urgentes expressas nos territórios vividos. 
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