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Resumo: O artigo analisa as vulnerabilidades socioterritoriais em dois territórios do 

município de Londrina: União da Vitória resultante de assentamento urbano e Vista Bela do 

Programa MCMV. A medodologia de coleta dos dados se deu por consulta às estatísticos 

disponíveis nos sites oficiais MDSA, PML, IBGE, relatórios de pesquisas. Analisam-se os 

conceitso de vulnerabilidade e exclusão social contidos na PNAS. Os resultados indicam que 

os dois territórios apresentam semelhantes vulnerabilidades, mas que o UV conquistou ao 

longo de sua história serviços de saúde, educação, assistência social, enquanto no VB, os 

moradores percorrerem longas distâncias para ter acesso, aumentando a vulnerabilidade 

territorial.    

Palavras-chave: Indicadores sociais; Vulnerabilidades territoriais; Política de assistência 

social. 

Abstract: The article analyzes the socio-territorial vulnerabilities in two territories of the 

municipality of Londrina: União da Vitória resulting from urban settlement and Vista Bela of 

the MCMV Program. The medodology of data collection was done by consulting the 

statisticians available on the official websites MDSA, PML, IBGE, research reports. The 

concepts of vulnerability and social exclusion contained in PNAS are analyzed. The results 

indicate that the two territories have similar vulnerabilities, but that the UV has gained 

throughout its history health, education and social services, while in the VB, the residents 

travel long distances to gain access, increasing territorial vulnerability. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado da análise das vulnerabilidades sociais de dois 

territórios periféricos da cidade de Londrina, relacionando-as aos serviços e equipamentos 

públicos existentes nesses territórios, mais especificamente aqueles oferecidos pela política 

de Assistência, tendo como pressuposto a Proteção Social. 

A cidade de Londrina foi elevada a município em 1934 e aproximadamente quinze 

anos depois já vivenciava os dilemas provocados pelo processo de urbanização. Na década 

de 1950, emergiu no cenário nacional como importante cidade do interior do Brasil. Neste 

período, apresentou considerada expansão urbana em razão da produção cafeeira no norte 

do Paraná. Nesta década a população passou de 20.000 habitantes para 75.000, sendo que 

quase metade se encontrava na área rural. 

Na conjuntura desse processo de desenvolvimento se originaram as situações de 

pobreza, principalmente com a erradicação da cultura do café, o que causou a expulsão da 

mão de obra no campo, o rápido processo de urbanização da cidade e as dificuldades de 

sobrevivência geradas pela migração do campo para a cidade. De acordo com ALVES 

(2013, p. 93) “As situações de pobreza se manifestaram em Londrina desde a década de 

1940, no entanto a primeira concentração de pobreza constatada foi a “Vila do Grilo”. Trata-

se da primeira favela de Londrina, formada em meados de 1950”. 

Nos anos 60 surgiram os primeiros conjuntos habitacionais, que se localizavam à 

distância de 6 a 7 Km do centro da cidade. Esses centros habitacionais foram edificados 

pela COHAB/LD e atendiam às populações mais necessitadas da sociedade londrinense. 

Nosso estudo teve como período de investigação na história mais recente do 

município sendo escolhidos para analise, no âmbito do Projeto de pesquisa3 “A Lógica 

territorial na gestão das políticas Sociais”, dois territórios considerados vulneráveis, 

localizados na periferia da cidade: O Bairro União da Vitória e o Residencial Vista Bela. 

A história do surgimento desses dois bairros é muito diferente, sendo que o União da 

Vitória, como o próprio nome expressa, foi resultado de uma ocupação de terras na região 

sul da cidade na década de 1980 que, com muita luta, os moradores conseguiram a 

regularização do bairro. Já o Vista Bela é resultado do Programa Minha Casa Minha Vida, 

                                                
3 A pesquisa se deu por meio do Programa de Cooperação Acadêmica (CasadinhoPROCAD) desenvolvido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina em 

parceria com o Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo.   
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inaugurado em 2011, para onde foram removidas, pela prefeitura e COHAB/LD4, cerca de 

10 mil pessoas que moravam em situação precária, provenientes de todas as regiões da 

cidade.   

A pesquisa teve como metodologia o levantamento de dados socioeconômicos do 

Residencial Vista Bela e do Bairro União da Vitória e a coleta de dados, realizada entre 

agosto de 2015 e agosto de 2016 teve como fontes: site do MDSA – Ministério de 

Desenvolvimento Social e Agrário, da Prefeitura Municipal de Londrina; IBGE - Censo 

populacional 2010; Perfil sócio econômico dos territórios União da Vitória e Residencial Vista 

Bela - Dados do projeto de pesquisa “A Logica territorial na gestão das politicas sociais”. 

No âmbito das políticas públicas voltadas aos segmentos populacionais vulneráveis, 

o estudo analisa as regulações presentes na PNAS – Política Nacional de Assistência 

Social, questionando o conceito de vulnerabilidade social que, na PNAS, encontra-se 

associado ao conceito de exclusão social. À luz das referências teóricas consultadas, em 

especial de Robert Castel (2000) e José de Souza Martins (2008) coloca-se em discussão a 

pertinência e a capacidade de uma política pública como no caso, a Assistência Social, “de  

romper com o ciclo de reprodução intergeracional do processo de exclusão social” (PNAS, 

2104, p. 30). 

Os resultados demonstram que os dois territórios em destaque, embora diferentes na 

forma de sua constituição histórica, mantem vulnerabilidades socioterritoriais semelhantes. 

Já em relação aos equipamentos e serviços públicos disponíveis aos seus moradores, o 

União da Vitória conquistou, ao longo de sua história de luta pela moradia, mais serviços em 

relação ao atendimento aos direitos à saúde, educação, assistência social, enquanto o Vista 

bela, por ser recém-habitado, demonstra que o poder público se preocupou em dar a casa, 

mas não garantiu esses direitos, o que foi constatado pela inexistência de equipamentos 

sociais no residencial, forçando os moradores a percorrer longas distâncias para ter acesso 

aos serviços de saúde, educação e assistência social.    

2. O QUE SÃO TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS? 

A temática das vulnerabilidades territoriais ganha relevância à medida em que sua 

identificação se apresentaa indicadores para o diagnóstico e desenvolvimento de ações 

programáticas para a política de assistência social e garantia da proteção social. As 

estatísticas públicas e registros administrativos, constituem-se para a construção de 

indicadores sociais, que apontam as formas de sobrevivência da sociedade em seus 

territórios. 

                                                
4 COHAB/LD – Companhia de Habitação de Londrina 
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Para Koga (2011), o estudo do território é fundamental para se pensar as políticas 

públicas, ao considerar a construção histórica da formação dos aglomerados urbanos, bem 

como os aspectos socioculturais e as condições de sobrevivência dos sujeitos que dele 

fazem parte. O foco nas condições concretas de vida das populações deve contribuir para a 

análise sobre as situações de vulnerabilidade e risco bem como formas de seu 

enfrentamento. 

É no território que se concretizam as relações sociais, as relações de 
vizinhança e solidariedade, as relações de poder no território que as 
desigualdades sociais tornam se evidentes entre os cidadãos, as condições 
de vida entre moradores de uma mesma cidade mostram se diferenciadas, 
a presença/ausência dos serviços públicos se faz sentir  e a qualidade deste 
mesmo serviços apresentam se desiguais (KOGA,2011,p33) 

Os territórios apresentam-se como o espaço de relações sociais e campo de 

disputas, sendo necessário que sejam considerados na sua totalidade para a 

implementação de políticas públicas. As ações públicas devem ser planejadas 

territorialmente na perspectiva de superação da fragmentação, do alcance de universalidade 

de cobertura e da possibilidade de planejar a localização da rede de serviços a partir dos 

territórios de maior incidência de vulnerabilidade e riscos sociais. 

A autora Koga (2010) analisa a importância do reconhecimento das 

vulnerabilidades sociais em um determinado território, o que exige dos municípios 

investimentos na produção de informações sobre a realidade socioeconômica, política e 

cultural. A ausência dessas práticas tem afetado não só as políticas sociais como um todo, 

mas os que sofrem com a ausência de serviços em determinado território, é com certeza, a 

própria população.  

É no cotidiano das pessoas que riscos e vulnerabilidades se constituem (Brasil, 

PNAS: 2004). As vulnerabilidades estão associadas, não apenas, às características 

socioeconômicas, mas a outros diversos fatores como o baixo nível escolaridade, acesso a 

serviços públicos, necessidades das famílias, como também característica demográficas de 

grupos sociais, dos setores censitários, aspectos que colocam ou podem colocar as 

pessoas em situações de riscos agravos a saúde, gravidez precoce e homicidios de jovens, 

dentre outros.  

A Constituição Federal de 1988, ao inserir a assistência social, juntamente com a 

saúde e a previdência social, no tripé da seguridade social, lhe atribui o status de política 

pública concebida enquanto um direito do cidadão e um dever do estado. O artigo 

constitucional 203 define que a Assistência Social será prestada a quem dela necessite 

independente de contribuição à seguridade social. Na política de assistência social o 

território ganha centralidade dentro de um dos eixos estruturantes do SUAS – Sistema Único 
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de Assistência Social, que é a “Descentralização político-administrativa e Territorialização” 

(PNAS, 2004, p. 23), por meio de serviços e programas desenvolvidos nos CRAS – Centros 

de Referência de Assistência Social. 

Torna-se um constante desafio para o poder público municipal a construção efetiva 

de uma rede de proteção social por meio dos CRAS que esteja no território e com o 

território, enquanto uma presença do estado que vai além de função equipamentista, no 

sentido de construir equipamentos públicos nos territórios, pois se constitui mais um ator 

social no cotidiano da dinâmica de vida da população, acessível à população. Dentre as 

responsabilidades definidas para as equipes dos CRAS, a PNAS estabelece: 

....Promove também o encaminhamento da população local para as demais 
políticas públicas e sociais, possibilitando o desenvolvimento de ações 
intersetoriais que visem a sustentabilidade, de forma a romper com o ciclo 
de reprodução intergeracional do processo de exclusão social, e evitar que 
estas famílias e indivíduos tenham seus direitos violados, recaindo em 
situações de vulnerabilidades e riscos.(PNAS, 2004, p. 20) 

Chamamos a atenção para as responsabilidades delegadas à política de assistência 

social, quando se destacam os aspectos históricos da exclusão social brasileira e 

consideramos oportuno e necessário relacionar o conceito de vulnerabilidade social ao 

conceito de exclusão, “de forma a romper com o ciclo de reprodução intergeracional do 

processo de exclusão social” (PNAS, 2104, p. 20) 

2.1. A relação dos conceitos de vulnerabilidade social e exclusão social na PNAS 

A questão que nos cabe levantar é a de que a PNAS parte do princípio que a é 

possivel romper com o ciclo de reprodução intergeracional do processo de exclusão social, e 

evitar que estas famílias e indivíduos tenham seus direitos violados, recaindo em situações 

de vulnerabilidades e riscos.  

Além de privações e diferenciais de acesso a bens e serviços, a pobreza 
associada à desigualdade social e a perversa concentração de renda, 
revela-se numa dimensão mais complexa: a exclusão social. O termo 
exclusão social confunde-se, comumente, com desigualdade, miséria, 
indigência, pobreza (relativa ou absoluta), apartação social, dentre outras. 
Naturalmente existem diferenças e semelhanças entre alguns desses 
conceitos, embora não exista consenso entre os diversos autores que se 
dedicam ao tema. Entretanto, diferentemente de pobreza, miséria, 
desigualdade e indigência que são situações, a exclusão social é um 
processo que pode levar ao acirramento da desigualdade e da pobreza e, 
enquanto tal apresenta-se heterogênea no tempo e no espaço. (PNAS, 
2014, p. 21) 

De acordo com Pochmann (2003) a exclusão social tem suas raízes5 em um amplo 

processo histórico que acompanha a evolução da humanidade. O autor aborda ainda o 

                                                
5 O autor analisa as diferentes interpretações das manifestações da exclusão a partir de pensadores como Jean-

Jacques Rousseau e Claude Lévi-Strauss. 
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conceito de “nova exclusão social”, quando analisa a sociedade moderna, a partir do último 

quartel do século XX, com o agravamento da crise econômica dos países capitalistas, 

quando o conceito de exclusão passou a ser diferenciado da velha exclusão social6. 

O conceito de nova exclusão social passou a ser cada vez mais utilizado 
como forma de identificar as manifestações de categorias de desigualdade, 
como no caso dos desprotegidos pelas políticas sociais de inclusão 
existentes, especialmente no caso do desemprego generalizado e de longa 
duração, dos moradores de rua e das pessoas de elevada escolaridade sem 
trabalho, como nos países europeus. (POCHMANN ET. AL. 2003, p. 32). 

Robert Castel (2000) chama atenção para as armadilhas contidas no termo 

“exclusão” que passou a ser empregado, recorrentemente, pelo discurso midiático, político e 

sociológico, a partir do final do século XX. O autor apresenta vários argumentos para 

relativizar o uso desse termo, iniciando por interpretar a heterogeneidade dos diferentes 

usos desta expressão. “Ela designa um número imenso de situações diferentes, encobrindo 

a especificidade de cada uma.” (CASTEL, 2000,p. 18). Afirma que o termo “exclusão” não 

tem conteúdo analítico capaz de conduzir investigações precisas sobre tais situações7 como 

o desemprego de longa duração, a falta de domicílio fixo ou a situação dos jovens de 

periferia.  

Em substituição ao termo “exclusão” que se dá pelo estado de todos os que se 

encontram fora dos circuitos vivos de trocas sociais, Castel prefere utilizar o termo 

“desfiliação”, para explicar uma série de rupturas em relação a estados de equilíbrio 

anteriores. “Pode-se então falar de precarização, de vulnerabilização, de marginalização, 

mas não de exclusão.” (CASTEL, 2000,p.42) 

Já para Martins (2008), há um emprego equivocado realizado por mediadores sociais 

políticos e culturais da noção de exclusão social como categoria  explicativa das mazelas 

sociais experimentadas  pelas populações  socialmente vulneráveis, dentro do sistema 

capitalista na contemporaneidade “por isso, rigorosamente falando, não existe exclusão: 

existe contradição, existem vítimas de processos sociais, políticos e econômicos 

excludentes”.(MARTINS, 2008, p. 14) 

O capitalismo na verdade desenraiza e brutaliza a todos, exclui a todos. Na 
sociedade capitalista essa é uma regra estruturante: todos nós, em vários 
momentos de nossa vida, e de diferentes modos, dolorosos ou não, fomos 
desenraizados e excluídos. É próprio dessa lógica de exclusão e inclusão. A 
sociedade capitalista desenraiza, exclui, para incluir, incluir de outro modo, 

                                                
6 O conceito de “velha e nova exclusão”, vincula-se à mesma idéia do conceito da “nova e velha questão social”, 
desenvolvido por Castels e Rosanvalon. Pimentel (2012) esboçou uma interpretação crítica da “questão social” 

para explicar as raízes materiais e humano-sociais da pauperização do trabalhador no interior do processo de 

produção capitalistas, na qual faz uma crítica à utilização do conceito de “Nova Questão Social” desenvolvido 

por CASTEL e ROSANVALON, posto que a “questão social”, característicva do desenvolvimento capitalista. 
7 As analises do autor  referem-se a situações especificas da realidade francesa, mas que podem ser generalizadas 

nas diferentes realidades de outros países de economia capitalista. 
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segundo suas próprias regras, segundo sua própria lógica. (MARTINS, 
2008, p. 27) 

O autor explica que, mesmo nessas “áreas excludentes” as pessoas estão incluídas 

economicamente, ainda que de modo precário, trornando a sociedade dividida em duas 

“humanidades”, constituída por ricos e pobres, sendo todos inseridos de algum modo, 

decente ou não, no circuito reprodutivo das  atividades econômicas, onde todos tem o que 

vender e o que comprar. “O conjunto da sociedade já não é a sociedade da produção, mas a 

sociedade do consumo e da circulação de mercadorias e serviços” (MARTINS. 2008, p. 37), 

onde alguns são tratados como cidadãos de segunda categoria. 

Assim sendo entendemos que a política de assistencia social não tem capacidade de  

incidir sobre o processo de exclusão social, mas se dirige às vulnerabilidades a que estão 

submetidos os seus usuários.  

Essa tendência atende à perspectiva atual do financiamento internacional das 

políticas sociais. De acordo com Veras (2010), o conceito de vulnerabilidade tem sido 

utilizado frequentemente por entidades governamentais e organismos internacionais 

(Nações Unidas, Banco Mundial, BIRD e outros), associado à presença de três 

componentes: exposição ao risco, incapacidade de reação e dificuldades de adaptação 

diante da materialidade do risco. 

3. AS VULNERABILIDADES SOCIOTERRITORIAIS DO UNIÃO DA VITÓRIA 

O bairro União da Vitória (UDV)8 surgiu a partir dos anos 80 do século XX por 

loteamentos populares e formações irregulares de habitação. Ruiz (2013) explica que depois 

a geada dos anos 70 em Londrina ocorreu uma transformação no modelo econômico agrario 

da região, voltado para o plantio do café, quando ocorre uma aceleração de fluxo de 

trabalhadores para a região urbana de Londrina. O bairro União da Vitoria, surgira nesse 

contexto de crescimento populacional urbano, a partir dos anos 1985, através da ocupação 

efetivada por algumas famílias provenientes da zona rural de Londrina e região (Lerroville, 

Tamarana, Jacarezinho, Jataizinho, dentre outros), para um terreno da COHAB, no extremo 

sul de Londrina.  

 Diante da ocupação a CONAB/LD entrou com um processo judicial de reintegração 

de posse, sendo-lhe concedido o ganho de causa e a desocupação de seu de forma violenta 

pela políticia militar, diante da resistência dos moradores. A repercussão da violência nas 

mídias locais repercutiu em apoio de alguns segmentos da cidade de Londrina, como o 

movimento estudantil universitário, a pastoral operaria e a pastoral da terra, levando as 

                                                
8 UDV é a forma pela qual a comunidade moradora do Bairro União da Vitória identifica o território e será 

utilizada nesse artigo. 
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famílias a permanecerem no local, por meio de muita luta e resistência. Inicialmente as 15 

famílias assentadas (60 adultos e 30 crianças) sofriam com a falta de condições básica para 

uma moradia adequada, como a falta de agua e também condições insalubres e 

inadequadas, sujeitas a doenças, contaminações e violência.  

Em 1988 a COHAB reconheceu o Bairro e iniciou a regularização dos lotes. 

Atualmente, de acordo com ZANON (2016) o bairro é dividido em seis unidades: UDV1, 

UDV2, UDV3, UDV4, UDV5, UDV6, com o total de 2.109 unidades habitacionais. 

O UDV é servido pelos seguintes equipamentos urbanos: O bairro é atendido por 

dois centros de educação infantil; três escolas municipais de ensino fundamental, sendo que 

uma está localizada no bairro União da Vitória e as outras duas nas proximidades; três 

escolas da rede estadual de ensino médio, sendo que uma está localizada no bairro União 

da Vitória e as outras duas nas proximidades; uma Unidade Básica de Saúde localizada no 

bairro; uma academia ao ar livre; Hospital de médio porte, distante a 2,9 quilômetros do 

bairro; três projetos de assistência social com suas sedes localizadas no bairro; CRAS 

(Centro de Referência de Assistência Social) que atende a região sul e a população do 

bairro União da Vitória.  

Quanto ao atendimento da política de assistência social existem 3 projetos sociais no 

UDV. O CRAS SUL A (Centro de Referência de Assistência Social) que abrange parte da 

região sul da cidade é o mais próximo da população do bairro UDV, mas atende igualmente 

o Jardim Nova Esperança, Conjunto Habitacional Jamile Dequech, Jardim Cristal, Jardim 

Santa Joana e Jardim Campos Elíseos. No ano de 2014, havia um total de 662 famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família9 (PBF), 170 famílias cadastradas no Programa 

Municipal de Transferência de Renda10 e 56 famílias que recebendo o Cupom Alimentação.  

Analisando a população do bairro UDV(10.079 hab.), observa-se que a mesma 

representa 2,4% da população urbana de Londrina que é de 548.249 habitantes. Um terço 

da população do bairro tem de 10 a 24 anos com um acesso precário a saúde, educação e 

lazer. Das 4.224 crianças e adolescentes com faixa de idade escolar, apenas 1.190 estão 

matriculados no ensino regular entre creche escolas primarias fundamental.  

De acordo com ZANON (2016), o quantitativo da população sem rendimento do 

bairro União da Vitória chega a 40%, e pelo menos 70% da população ganha de 0 a 1 

salário mínimo. Ainda, de acordo com Censo Demográfico (IBGE, 2010), foi constatado que 

grande parte da população acima de 10 anos no bairro União da Vitória tinha renda de até 2 

                                                
9 Programa Federal de construção de unidades habitacionais, criado pelo Decreto nº 7.499 16/6/2011, alterado 

pelo Decreto nº 7.795 24/8/2012 e posterirormente pelo Decreto nº 7.825 11/10/2012. 
10 PMTR é um Programa Munucipal de transferência de renda criado pela Lei Municipal n. 9.000/2002, alterada 

pela Lei 10.323/2007 da PML. 
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salários mínimos e que havia o total de 425 pessoas em situação de extrema pobreza 

(rendimento nominal mensal domiciliar per capita de até R$ 70,00), o que corresponde a 

4,2% da população do bairro. 

Ainda há ocupações irregulares, geralmente localizadas em áreas públicas como 

praças, em áreas de preservação permanente ou em áreas de declividade acentuada, 

sendo que 487 famílias com 1.704 pessoas ainda moram nesta condição. 

4. AS VULNERABILIDADES SOCIOTERRITORIAIS DO VISTA BELA 

O Residencial Vista Bela teve inicio com a entrega das primeiras residências eM 

2011, a partir do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida.. Foram construídas 

2.712 moradias sociais, distribuídas em 10 empreendimentos habitacionais, sendo 1.272 

casas e 1.440 apartamentos.  

O Bairro é localizado ao extremo norte da cidade de Londrina. Essas novas 

habitações, em sua maioria, foram destinadas a famílias que estavam morando em 

ocupações “irregulares” em espaços de fundo de vale, e que viviam em situação de 

vulnerabilidade.  

Segundo ZANON (2016) a composição de procedência das famílias indica que o 

maior percentual da população trasnferida para o Vista Bela foi da propria Zona Norte 

(64%), o que corresponde a 1.723 famílias. Da Zona Leste foram transferidas 556 famílias 

(20%) deslocadas, principalmente, de fundos de vale de córregos. O Centro é a terceira 

região com maior número de famílias (8,9%) e da Zona Oeste (6%). Já os menores 

percentuais no número de procedência das famílias correspondem a Zona Sul, com 21 

famílias (1%). grande parcela dessas famílias que se transferiram para o residencial possui 

baixas condições econômicas, sendo que muitas não conseguem renda suficiente para 

pagar aluguel. São famílias que moravam em ocupações irregulares e áreas de risco onde  

não tinham despesas com a moradia.  

Por mais que o PMCMV tenha atendido uma grande demanda por moradias, sofreu 

criticas severas por parte da população, pois não foram planejados equipamentos públicos 

para tender as necessidades básicas de habitação urbana, como hospitais, escolas, creches 

e áreas de comercio. Após quatro anos de sua entrega das unidades habitacionais à 

população, acumulavam-se problemas e denúncias de toda natureza, como deficiências 

construtivas das unidades habitacionais, terrenos e unidades habitacionais, compostas de 

casas e apartamentos, incompatíveis com realidade das famílias numerosas, 

comercialização e especulação imobiliária na região, violência no bairro, falta de 

oportunidades de emprego na localidade. 
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O residencial Vista Bela é atendido pelos seguintes equipamentos publicos: 1 centro 

educacional infantil, localizado no residencial, inaugurado 2014 ; 7 escolas publicas de 

ensino fundamental, sendo 4 municipais e 3 estaduais, todas distantes do residencial 

aproximadamente 2.000 metros de raio; 3 escolas da rede estadual de ensino médio sendo 

todas distantes do residencial em aproximadamente 2.000metros de raio; uma unidade de 

saúde localizada nas proximidades do residencial; um Hospital distante a 5,9, quilômetros 

do bairro, uma academia ar livre no próprio bairro; 1 CRAS - Centro de Referencia de 

Assistência Social - Norte A.  

A localização do Vista Bela na região norte do município aumentou a carga para os 

serviços públicos que não tem capacidade para atender a população da área de referência. 

No total são 8.395 moradores sendo que a população de idade escolar corresponde a 4.087 

crianças e adolescentes e o numero exato de matricula segundo Londrina (2012) era de 

2.071 distribuídas entre creches escolas de ensino fundamental e uma pequena parcela no 

ensino médio. As crianças e adolescentes estudam em bairros vizinhos que já não atendem 

a necessidades dos respectivos, sobrecarregando as escolas, a juventude do bairro ,esta 

exposta e vulnerável em seu território, por deficiência  do poder público que fecha os olhos 

para realidade da classe trabalhadora londrinense, produtora e geradora de riqueza para o 

município, todos equipamentos de ajuda do poder publico que atende a população é o que 

atende os demais bairros daquele setor da região norte, consideremos que o Vista Bela é 

localizado no extremo da região.  

Mais de 80% das famílias que foram residir no Vista bela possuía renda domiciliar 

até 2 salários mínimos. Havia significativa proporção das famílias de 1 a 2 salários mínimos 

domiciliar e poucas famílias entre 2 e 3 salários mínimos domiciliar e ainda não existe 

pesquisa sobre a inserção da população do Vista Bela no mercado de trabalho. Atualmente 

sabe-se11 que muitas famílias abandoraram as unidades habitacionais, dada a dificuldade 

de fixação no novo território tão diferente da sua localidade de origem, para onde preferem 

retomar, mesmo que em condições de risco.. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Quando comparamos a história dos dois territórios percebemos que o União da 

Vitória foi resultado de muita luta dos moradores pela moradia digna. No início não havia 

ruas, água encanada, transporte público e equipamentos sociais e a população era 

discriminada pelas vulnerabilidades daquele território fruto de ocupação, mas atualmente a 

                                                
11 O representante da COHAB/LD (2014) afirmou que são frequentes as ligações telefônicas que denunciam 

venda e uso irregular dos imóveis. A Cohab faz monitoramento de desistências nas moradias e já foram 100 

casos formalizados junto a Caixa Econômica Federal, por meio de ofícios da Companhia.  



 

11 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

população é mais respeitada pelo poder público. Já em relação ao Vista Bela a população 

foi contemplada com as casas e apartamentos, mas o poder público não se preocupou em 

colocar os equipamentos sociais necessários para atender as necessidades dessa 

população.  

Em relação à renda familiar os dados indicam que a população que foi transferida 

para o Vista Bela, por ter que comprovar renda para ser comtemplada com uma unidade 

habitacional, possui renda superior à população residente no UDV, mas é possivel afirmar 

que os dois territórios periféricos da cidade concentram populações muito pobres. 

Os resultados demonstraram que, atualmente, a população do Residencial Vista Bela 

está mais exposta a riscos e vulnerabilidades do que os residentes no UDV, por ser um 

bairro recém-criado, com pouca presença dos serviços públicos. No União da Vitória, 

mesmo com 30 anos de existência ainda existem famílias em condições insalubres e em 

ocupações irregulares. No Vista Bela constata-se um número crescente de abandono das 

casas porque as famílias não conseguem se adaptar ao novo território. 

Não existe diferença entre os dois territórios quando analisamos as políticas de 

desenvolvimento econômico com base alicerçada na manutenção das desigualdades 

sociais, refletindo-se no espaço urbano através das múltiplas expressões de segregação 

socioespacial dos territórios constituídos nas periferias da cidade. 

A política de assistência social nesses terrítórios vulneráveis se depara com 

grandes desafios no que se refere à ampliação da capacidade protetiva desta política. Ela 

não tem capacidade para incidir sobre o processo de exclusão social, conforme 

demonstrado neste estudo, porém, tendo como objetivo garantir a proteção social necessita 

territorializar e ampliar os serviços, atualdo de forma intersetorial com as demais ppoklíticas 

sociais como a habitação, a saúde e a educação, de forma a garantir o acesso aos direitos 

básicos de sobrevivência dessa população que reside em territórios precários. 
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