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Resumo 

O presente trabalho busca analisar o desenvolvimento 
urbano na região do Jardim Los Angeles e vilas no 
entorno no município de Ponta Grossa, tendo em vista 
esta região ser formada por diferentes zoneamentos 
urbanos, o que pode implicar diretamente na relação dos 
moradores com o espaço e com os setores de produção 
que estão alocadas nesta região. 

Introdução  

A cidade assume formas decorrentes do processo de 
urbanização e tem como características a diversidade e 
a desigualdade socioespacial. Para a reflexão da 
complexidade do planejamento urbano, se faz 
necessário compreender a finalidade e produção do 
espaço e sua ocupação pela população, o modo de vida 
destes sujeitos, tendo em conta seus deslocamentos e 
convivência com seus semelhantes, a moradia e 
captação de renda assim como o acesso às políticas 
públicas que refletem no combate da expressão da 
questão social. Dessa forma e através destas 
perspectivas que se realizou a análise das expressões 
do desenvolvimento urbano da região do Jardim Los 
Angeles, em Ponta Grossa – PR. 

Material e Métodos 

A pesquisa se realizou através de pesquisa bibliográfica 
através de construções teóricas que abordam a 
formação territorial a partir de autores como Ermínia 
Maricato, Marcelo Lopes de Souza, Sandra Maria 
Scheffer, bem como cartilhas do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA); Pesquisa documental 
baseada na legislação urbanística municipal e federal; 
Observação direta através de visitas para coleta in loco 
por meio de diário de pesquisa e registros fotográficos 
dos elementos observados; e Territorialização de dados 
através de pesquisa de levantamento de variáveis 
(equipamentos, zoneamento e demografia) no site 
governamental GEO WEB para elaboração de mapas da 
pesquisa. 

Resultados e Discussão 

A aproximação com o histórico da criação e fundação da 

região do Jardim Los Angeles pode elucidar os aspectos 

atuais do desenvolvimento urbano desta região que 

possui peculiaridades desde sua formação em meio a 

dois setores de produção sendo: as fazendas e as 

indústrias, e paralelo a essas duas realidades de 

produção, a interação social desses moradores que se 

encontram em uma área de segregação urbana 

territorial, com falta de dispositivos que atendam as 

demandas como saúde, educação e lazer, tendo ainda 

como agravante a implantação de novas vilas alocadas 

nesta região isolada, expostas aos mesmos fatores 

poluentes e de segregação socioespacial. A pesquisa in 

loco revelou as debilidades dos investimentos e a 

fragilidade da população frente as lutas diárias para 

exercer o seu direito a cidade, tais como saúde 

educação, lazer e mobilidade, tendo que os 

equipamentos quando existentes , como o de saúde não 

suporta a demanda da população que vive em um 

isolamento sócio territorial, e que precisa se deslocar 

mais de cinco kilômetros para receber a educação de 

nível médio, e que não desfruta de espaços lazer e de 

convivência múltipla dos moradores ,como praças. 

 Conclusões 

Diante disso, constatou-se que a região do Jardim Los 
Angeles apresenta vários elementos oriundos do 
planejamento municipal que se mesclam e que podem 
afetar as pessoas que residem na região, bem como 
elementos exógenos ao planejamento. Toda esta 
aglutinação de fatores acaba por refletir aspectos de 
reprodução da desigualdade social, segregação 
territorial além de afetar questões com o meio ambiente, 
seja este natural ou socialmente construído. 
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