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RESUMO: Neste trabalho, são analisadas as dinâmicas espaciais, bem como os interesses 

envolvidos referentes ao crescimento urbano observado no município de Bariri, localizado no 

interior do estado de São Paulo. Desde o ano de 2005, devido a instalação de indústrias e do 

peso do setor agrícola que vem modernizando o campo, a malha urbana vem densificando-se, 

processo este oriundo dos interesses dos agentes imobiliários locais, alinhados com a dinâmica 

das cidades regionais, como Jaú, Bauru e Araraquara. Esse processo influencia e incide 

diretamente na materialização e no adensamento da malha urbana de Bariri. Ou seja, estruturam-

se em Bariri, processos marcantes da produção do espaço pela atuação dos diferentes agentes 

sociais e econômicos na produção da cidade, cuja dinâmica é de grande importância para a 

análise geográfica. 

PALAVRAS-CHAVE: dinâmicas espaciais; crescimento urbano; Bariri/SP; malha urbana. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Um dos importantes objetos de preocupação da ciência geográfica é a cidade, sobretudo 

seu espaço, o qual apresenta uma gama de inter-relações e dinâmicas que se somam em sua 

construção. Em um primeiro momento de observação desse espaço, um padrão marcado pela 

heterogeneidade vem à tona. Tal constatação, torna-se evidente no cotidiano, como um 

deslocamento a pé, de transporte público, de carro ou de bicicleta, chamando-nos atenção para 

as diferentes paisagens e diferentes processos que configuram a realidade urbana.   

Outra verificação do espaço urbano, cuja constatação se dá em virtude também no 

cotidiano, é o seu caráter dinâmico, isto é, não é difícil de perceber a ligação de novas vias de 

acesso a bairros de uma determinada cidade, a construção de um conjunto habitacional ou 

mesmo a radical reforma de lugares que antes eram vistos como um acervo cultural de uma dada 

época, etc. Por esse contexto, percebe-se que o espaço das cidades, sejam elas pequenas ou 

médias, estarão constantemente se (re)produzindo e se (re)organizando, alterando a dinâmica 
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espacial, transformando as formas e funções, e por vezes, acentuando ainda mais as diferenças 

entre as classes sociais (OLIVEIRA; FRANÇA, 2014). 

A partir do sistema capitalista, o desenvolvimento das cidades condiciona-se por 

intermédio dos meios de produção, circulação e consumo, cujo urbano é subordinado à lógica do 

capital. Dessa forma, os grandes núcleos regionais começam a se estruturar por meio dos 

espaços, apresentando características diretas da produção desse sistema. Assim, vale ressaltar 

que após a década de 1970 alguns desses espaços urbanos, que antes eram vistos sem 

nenhuma prosperidade de crescimento, começam a apresentar indícios de grandes 

transformações com a descentralização industrial e a instalação de novos serviços, especialmente 

no interior do Estado de São Paulo.  

Em contrapartida, as pequenas cidades, que normalmente eram vistas em um dos últimos 

níveis na hierarquia urbana, também se somam e são acionadas no quadro das mudanças 

globais. Se anteriormente eram vistas apenas para atender às demandas do campo, e das 

cidades regionais, hoje, mesmo ainda sendo classificadas como pequenas cidades, constituem-se 

para além das necessidades da população local, apresentando materialidades como novos 

serviços, centros de consumo e condomínios de luxo, ou seja, acabam trazendo para si as lógicas 

da rede urbana regional e até mesmo nacional, dinamizando intensamente seu espaço urbano. 

É neste contexto que se insere a pequena cidade de Bariri, município localizado no interior 

do Estado de São Paulo, região do Centro-Oeste Paulista, com uma população estimada em 

34.048, segundo dados do IBGE (2016), tendo como suporte para reflexão a produção do espaço 

no âmbito regional, fazendo lócus ao processo de formação espacial que a permeia em seu 

acervo histórico.  

No contexto municipal, desde o ano de 2000, com maior expressão a partir de 2005, a 

instalação de indústrias e o peso do setor agrícola que vem modernizando o campo, atraem maior 

população para a cidade, cujos processos resultam na densificação da malha urbana. Esse 

cenário está atrelado aos interesses dos agentes imobiliários locais, alinhados com a dinâmica 

das cidades regionais, como Jaú, Bauru e Araraquara, cujo processo e influência atingem 

diretamente na materialização e no adensamento da malha urbana de Bariri. Ademais, o aumento 

da malha urbana e as verticalizações presentes – demonstrando a produção da cidade – revelam 

a produção capitalista do espaço baririense a partir da constante atuação dos diferentes agentes 

sociais, por interesses e lógicas locais e regionais. Tais fatores somados no tempo e no espaço, 

geram uma conjuntura de transformações tanto na escala da cidade quanto em âmbito regional. 

  Assim, o objetivo desse trabalho consiste na observação e análise das dinâmicas 

espaciais que originaram um crescimento identificável na malha urbana, sustentado pelos 

interesses envolvidos locais e regionais entre 2005 e 2013. Para isso, compõe-se uma bibliografia 

acerca do histórico do município em análise, a fim de resgatar os processos anteriores que 
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incidem espacialmente e socialmente em Bariri, na sistematização e análise dos dados 

selecionados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), identificando o 

crescimento populacional e sua concentração no município ao longo do período em análise, na 

seleção de imagens de satélite do software Google Earth, verificando o aumento da malha urbana 

espacialmente ao longo dos anos, e por fim, na sistematização das informações levantadas e 

encontradas no município. 

Desse modo, a importância desta reflexão assenta-se na compreensão da produção da 

cidade, cuja problemática em Bariri, nos revela um importante conteúdo caro à Geograf ia 

relacionando a produção do espaço e as dinâmicas urbanas e regionais em pequenas cidades. 

 

2. AS DINÂMICAS ESPACIAIS E A PRODUÇÃO DA CIDADE: O CRESCIMENTO URBANO NO 

MUNICÍPIO DE BARIRI ENTRE OS ANOS DE 2005 A 2013 

 

O município de Bariri está localizado na região central do Estado de São Paulo, na latitude 

22°04’28’’ S, e longitude 48°44’25’’ W e uma altitude de 477 metros do nível do mar. Possui uma 

área territorial de 444,5 km² de acordo com o IBGE. Sua distância até a capital paulista é de 330 

quilômetros e está no raio de influência de importantes cidades regionais do oeste paulista, como 

Bauru, Jaú e Araraquara. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o município de Bariri conta com uma população de aproximadamente 34.048 habitantes em 2016.  

 

Figura 01: Localização do Município de Bariri no Estado de São Paulo, 2016 
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Fonte: AQUILANTE, M.P, 2016; AMORIM, P.H.S, 2016 

 

O município concentra cerca de 52,39% da população em idade economicamente ativa, 

isto é, entre 20 e 49 anos. Ademais, ao observar que a faixa etária de 10 a 39 anos, vê-se que a 

população é composta principalmente por jovens, representando cerca de 51,10% da população. 

Segundo o IBGE (2010), a taxa de analfabetismo da população acima de 15 anos é de 

aproximadamente 8,1%, tendo redução em comparação com o último censo realizado no 

município em 2006, quando o índice apontava em 10%. No que se refere ao Índice de 

Desenvolvimento Humano do Município (IDHM), que varia 0 – 1, cuja medição é feita sob três 

indicadores: longevidade, educação e renda, o município conta com 0,811, enquanto que o índice 

médio do Estado de São Paulo é de 0,783 (IPEA, 2014). No que tange a população residente por 

situação do domicílio, a característica da concentração urbana é bastante evidente em Bariri, que 

conta com 29.975 habitantes residentes na área urbana (94,88%) e 1.618 habitantes residentes 

na zona rural (5,12%).  

Em relação à economia, o Produto Interno Bruto (PIB) de Bariri é de R$ 365.425.471 mil 

(IBGE, 2008) e o PIB per capita de R$ 24.914,02 reais (IBGE, 2012), cuja maior fonte de renda do 

município provém dos serviços seguida pela agricultura e indústria. São cerca de 561 

estabelecimentos empregadores na cidade, e 16.560 trabalhadores formais, sendo divididos em 

37% na indústria, 29% no comércio e 34% em outros – podendo ser enquadrado na atividade da 

agricultura. Dentre as empresas atuantes na cidade destacam-se: Globo Aves, um grande 

abatedouro; Usina Della Coletta, do ramo sucroalcoleiro, ou seja, produtora de açúcar e álcool; 

Frisokar fabricante de plásticos; Cerantola; Bec Flex, fabricante de espumas e colchões; Safra e 

Fest Lar, distribuidoras de bebidas; Cicol, de óleo; Indústria de Plásticos Bariri e Indústria 

Dublauto, empresa que atua no mercado têxtil e calçadista desde 1975. É importante 

compreender que as instalações destas empresas geraram grande mercado de consumo e 

emprego em Bariri, atraindo população de cidades menores próximas, como Itaju, Bocaina e 

Boraceia, pelo qual, essas empresas vêm influenciando diretamente na construção do tecido 

urbano da cidade, a partir da atração de população a qual passa a residir em Bariri e 

indiretamente na valorização do uso do solo. 

Vale indicar que a formação territorial do município de Bariri, um dos aspectos inicias para 

entendermos a atual malha urbana baririense, está atrelada com as cidades surgidas no contexto 

histórico da ocupação do Oeste Paulista, antes considerado o grande sertão brasileiro 

(HOLANDA, 1986), durante o período da busca de matéria-prima, minerais preciosos e mão de 

obra indígena. Segundo Mello (1987), a região onde hoje localiza-se Bariri, foi ocupada 

inicialmente por indígenas Coroados. No entanto, na época do ciclo do ouro, a região passou a 

ser visitada e explorada por colonizadores bandeirantes portugueses, que visavam a conquista de 
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terras e pela consolidação do idioma português, combatendo de forma massiva as tribos 

indígenas que já se encontravam na região. Após a instalação portuguesa, tem-se a divisão de 

terras, tendo sido feita pelos próprios donos, na intenção de valorizá-las. Esses e muitos outros 

reflexos, contribuíram para a emancipação do município no fim do século XIX.  Logo após a 

emancipação e num contexto de expansão das lavouras de café no interior paulista, era 

necessária a mão de obra, vinda de muitos imigrantes; como italianos, espanhóis e sírios, que 

chegaram em função do ciclo do café.  

O início do século XX foi de intenso  crescimento tanto no quesito populacional, quanto de 

desenvolvimento enquanto cidade. O ápice do café trouxe para o município ferrovias, com a 

finalidade de transportar os produtos da terra, haja vista que o escoamento da produção baririense 

antes só era feito por meio de carroças e estradas de chão precárias. Nessa época, a expansão 

do núcleo urbano era evidente, resultando numa população de quase 40 mil habitantes na década 

de 1920 (MELLO, 1987). Já na década de 1960, com a construção da primeira Usina Hidrelétrica 

com eclusa na América Latina, devido a necessidade da industrialização e modernização do 

interior do país, inúmeras residências são fixadas na cidade para abrigar a mão de obra para a 

construção da Usina. 

Passados os anos 1970, o café começa a não se configurar mais como única matéria-

prima predominante, abrindo espaço para outras atividades importantes como a laranja durante a 

década de 1990 e principalmente a cana-de-açúcar no final dos anos 1990 e na primeira década 

do século XXI. Assiste-se no município, uma dinâmica interessante que o capital agiu no rural, 

com os arrendamentos de terra e que refletiu diretamente nas dinâmicas observadas atualmente 

no espaço urbano baririense. Nesse sentido, pode-se dizer que a formação espacial e social de 

Bariri está atrelada tanto à sua geografia quanto ao seu contexto histórico. Esses dois últimos, 

respectivamente, tornaram-se fatores imprescindíveis para definir tamanha importância que o 

município abarca até os dias de hoje. 

Em meio a essa formação histórica e territorial, deve-se salientar o papel capital dos 

agentes produtores do espaço, que sem dúvida são fundamentais na estruturação do espaço 

urbano atual de Bariri. O espaço torna-se cada vez mais uma mercadoria, reflexo da dinâmica da 

produção da cidade, resultando num produto social e econômico por ações acumuladas no tempo, 

e engendradas por agentes que produzem e consomem espaço. Nesse sentido, cabe 

compreendermos a dinâmica entre o espaço urbano e seus agentes produtores do espaço, para 

então compreendermos como ocorre esse processo em Bariri. 

 

2.1. O espaço urbano e seus agentes produtores do espaço 
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No processo de urbanização, fenômeno marcado pela criação e desenvolvimento de 

organismos e elementos urbanos, e pela concentração cada vez mais densa de população em 

aglomerações citadinas, o tecido urbano e suas relações constitui-se como um objeto geográfico 

elementar para reprodução capitalista. É no espaço urbano, e em sua (re)produção, que se 

permite a geração dos fluxos de capitais, pessoas, mercadorias, bens e informações, onde, por 

meio das redes de transportes, acabam acionando e articulando novos espaços sob a lógica de 

acumulação e reprodução do capital, segundo a ordem dos grupos hegemônicos e do Estado. 

A grande cidade capitalista é o lugar privilegiado de ocorrência de uma série de 
processos sociais, entre os quais há acumulação de capital e a reprodução social 
tem importância básica. Estes processos criam funções e formas espaciais, ou 
seja, criam atividades e suas materializações, cuja distribuição espacial constitui a 
própria organização espacial urbana. (CORRÊA, 1995, p.34) 
 

 Portanto, a organização espacial e social urbana cria um novo dinamismo no território, 

bem como sua articulação e a produção de novos espaços (LEFEBVRE, 1974) no que tange a 

produção capitalista dos espaços (HARVEY, 2005). Harvey (2005), indica que a reprodução da 

vida cotidiana nos moldes da sociedade, predominantemente capitalista e urbana, depende do 

processo de produção, circulação e realização de mercadorias (consumo), cujo objetivo direto é a 

reprodução ampliada da riqueza. Esse processo deve expandir, acumular e reformar 

constantemente a natureza do trabalho e a produção de novos espaços capitalistas à medida das 

necessidades do capital e do avanço técnico, realizando-se a construção do urbano. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento técnico e tecnológico permite a anexação de 

espaços naturais para a produção de espaços capitalistas, como por exemplo, a expansão do 

urbano. Tal contexto, revela as práticas apontados por Lefebvre (1974), como estratégias de 

valorização do espaço. Essa discussão é capital, uma vez que, a apropriação dos espaços 

naturais sob as jurisdições políticas dos Estados Nacionais Modernos, bem como a produção da 

cidade a partir de interesses e lógicas variadas, indicam o acesso e a inserção da égide 

capitalista, bem como a valorização financeira desses espaços. Nessa conjuntura, o capitalismo 

organiza o espaço e a sua produção no urbano, influenciando diretamente na produção da cidade. 

A cidade não é obra do capitalismo, mas ele a subverte às suas necessidades de reprodução. Ao 

fazer isso, para a compreensão do próprio processo de urbanização, passa a ser impossível 

dissociar o processo de urbanização do de industrialização e produção do espaço com o 

desenvolvimento do capitalismo.  

Cabe discutir com Lefebvre (1974) essa relação dialética entre capital e produção de 

espaços, segundo a qual, para os efeitos desta análise, o espaço urbano é elemento central. 

Assim, devemos compreender que o espaço, ao longo da evolução histórica do modo de 

produção capitalista, incidiu diretamente nos circuitos de valorização do capital. No modo de 

produção capitalista, o espaço é utilizado como elemento de produção para a geração de mais-
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valia, sendo, nesse sentido, consumido produtivamente.  Segundo Lefebvre (1999), nessa relação 

ocorre uma crescente dependência por parte do capitalismo da produção e consumo do espaço, 

sobretudo na produção das cidades, pautada na reprodução ampliada da riqueza pois: 

(...) o capitalismo parece esgotar-se. Ele encontrou um novo alento na conquista 
do espaço, em termos triviais na especulação imobiliária, nas grandes obras 
(dentro e fora das cidades), na compra e venda do espaço. E isso à escala 
mundial. (...) A estratégia vai mais longe que a simples venda, pedaço por pedaço, 
do espaço. Ela não só faz o espaço entrar na produção da mais-valia, ela visa 
uma reorganização completa da produção subordinada aos centros de informação 
e decisão (LEFEBVRE, 1999, p. 142) 

 

Nesse sentido, a expansão e desenvolvimento da cidade, revela, para a produção e a 

valorização dos espaços, fundamentos basais para a reprodução do capital, gerando uma 

conjuntura de transformações na escala do urbano e na região. 

No diagnóstico de Lefebvre, há ainda um outro aspecto do capitalismo fundamental na 

relação com o espaço. Esse aspecto é a hegemonia de uma classe. Como indaga o sociólogo 

francês: “é concebível que o exercício da hegemonia possa deixar o espaço intocado?” 

(LEFEBVRE, 1991 p. 10). Dessa forma, o espaço possui um papel ativo, utilizado operacional e 

instrumentalmente pela classe hegemônica e pela estratégia e a ação do Estado para a 

reprodução capitalista e sua valorização. Sob essas características, a instrumentalização dos 

espaços e concomitantemente sua valorização tem um importante papel no acesso e na produção 

de espaços, dotando estes de características capitalistas e transformando as relações espaciais 

mediante a valorização do capital, compondo nesse espaço equipamentos e serviços urbanos.  

Nessa lógica da valorização do espaço, este último torna-se uma mercadoria mediante a 

produção da cidade (LEFEBVRE, 1974), onde urbanizá-lo é provê-lo de equipamentos e 

benfeitorias urbanas, como escolas, hospitais, pavimentar ruas, implantar redes de água e esgoto, 

etc., materialidades que permitem as condições para reprodução da força de trabalho e do capital. 

Neste contexto, estabelece-se um conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si 

(CÔRREA, 1995). Este conjunto de usos da terra, indicando a espacialização diferenciada do 

tecido urbano – o centro da cidade com a concentração de atividades comerciais, de serviço e de 

gestão; áreas industriais e áreas residenciais; áreas de lazer; e, aquelas de reserva para futura 

expansão com alta especulação imobiliária –   consiste na organização espacial da cidade ou para 

Côrrea (1995) no espaço urbano fragmentado. Assim, nas palavras do autor: 

O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, condicionante 
social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto social, resultado de 
ações acumuladas no tempo, e engendradas por agentes que produzem e 
consomem espaço. (CÔRREA, 1995, p.11) 

 
Vale indicar que Côrrea (1995), ao trabalhar com a produção do espaço e sua relação com 

os agentes que produzem e consomem esse espaço, argumenta que esta não pode ser 

compreendida como a atuação apenas de um fator, mesmo que este seja incisivo. O que Côrrea 
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(1995) sustenta é que para compreendermos a produção do espaço, seja da rede urbana ou 

intraurbana na produção da cidade e em sua organização espacial, é imprescindível assimilar que 

o espaço é produzido pela relação conflituosa ou amistosa de uma diversidade de agentes e 

segmentos sociais. Estes agentes produtores do espaço, utilizam-se de diversas estratégias e 

ferramentas para produzi-lo sob inúmeros propósitos, dependendo da motivação e das 

possibilidades de cada uma, tendo como base desse fenômeno a produção da cidade. Inseridos 

dentro de uma temporalidade, empregam as técnicas existentes em sua realidade a fim de 

materializar sua espacialização. Deste modo, materializam no espaço os processos e os 

fenômenos sociais no local onde atuam com estratégias e ações concretas que desempenham no 

processo de fazer e refazer a cidade (CÔRREA, 1995). 

Entremos agora na discussão da identificação desses agentes produtores, os quais 

compõem o espaço tornando-o desigual com suas pautas que se reproduzem nas relações 

capitalistas. O espaço urbano e sua utilização é empregado com poucos agentes, contribuindo no 

aumento dos grupos excluídos socialmente. De acordo com Corrêa (1995), são cinco grupos que 

compõem os agentes sociais que produzem e consomem a lógica do espaço urbano: os 

proprietários fundiários e dos meios de produção, os promotores imobiliários, o Estado e os 

grupos sociais excluídos; este último merece destaque, visto que as condições que lhes são 

postas devem ser analisadas sob um viés contrário dos demais grupos. 

As funções de cada um desses agentes são inteiramente diferentes. Assim, é necessário 

compreende-las de forma minuciosa, a começar pelos dois primeiros agentes que especulam e 

adaptam o espaço de acordo com as demandas da população média e alta renda. Isto é, 

ignorando os que não detém o mesmo poder aquisitivo e, assim, evidenciar que os mais 

favorecidos serão aqueles que puderem pagar para fazer uso do espaço urbano. E de acordo com 

a reflexão de Corrêa (1995), os grupos sociais excluídos, ao criarem complexos de moradia fora 

dos padrões, de modo a ocupar o espaço urbano nos terrenos privados e públicos, acabam 

trazendo para si o cargo de agentes modeladores, produzindo, diferente dos que possuem grande 

poder, seu próprio espaço. 

O argumento defendido por Corrêa (1995) remete a identificação dos métodos e atuações 

desses agentes sob um ponto de vista de uma sociedade capitalista – já que são decisivos para a 

conformidade do espaço urbano – sendo este último evidenciado até os dias de hoje, 

acrescentando em seu contexto um legado de disparidades e conflitos. Sob a análise de Carlos 

(1994), a produção do espaço deve ponderar os “sujeitos da produção” a uma análise que 

corrobore com o conceito apresentado anteriormente, haja vista que prosseguem no mesmo 

caminho, ao mesmo tempo em que apresentam elementos distintos. Segundo a mesma autora, a 

produção deste espaço constitui alguns sujeitos da ação: 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 799 

O Estado, a quem cabe à dominação política; o capital, com suas estratégias 
objetivando sua reprodução continuada [referindo-se às frações do capital, o 
industrial, o comercial e o financeiro e suas articulações com os demais setores da 
economia]; os sujeitos sociais que, em suas necessidades e seus desejos 
vinculados à realização da vida humana, têm o espaço como condição, meio e 
produto de sua ação. Esses níveis correspondem àqueles da prática sócio 
espacial real [objetiva e subjetivamente] que ganha sentido como produtora dos 
lugares, encerrando em sua natureza um conteúdo social dado pelas relações 
sociais que se realiza num espaço-tempo determinado, como um processo de 
produção, apropriação, reprodução da vida, da realidade e do espaço em seus 
descompassos, portanto fundamentalmente em suas contradições. (CARLOS, 
1994 p. 35) 
 

Tomando como base os agentes, o Estado deve ser analisado sob um viés de que não é 

uma simples estrutura independente do sistema o qual faz parte, mas sobretudo um agente que 

agrega relações do meio no qual está inserido, contribuindo às contradições da sociedade 

capitalista. Segundo Farias (2012), o Estado exerce funções inerentes de organizar e qualificar os 

espaços. Um dos seus principais instrumentos se dá a partir das políticas públicas de 

infraestrutura. Por esse motivo, a implementação de políticas que partam do Estado deve ser 

analisada sob controle, dado que sua grande capacidade de criar condições para a acumulação e 

reprodução do capital é de grande importância. 

Tal importância remete também no seu papel como auxílio da expansão urbana e na 

valorização das áreas periféricas, como será tratado a partir do caso de Bariri – SP neste trabalho, 

no sentido de levar infraestrutura para essas áreas. Partindo de uma análise que vai da relação 

entre os promotores imobiliários e as áreas mais distantes, percebe-se que há, na verdade, a 

busca de geração de novos lucros, ao entender que a população da cidade encontrará residências 

com preços mais acessíveis em áreas menos urbanizadas; o mesmo não aconteceria se mesma 

procura tivesse sido feita em uma área central da cidade. Assim, o Estado surge como fator 

atuante contribuindo com redes de transporte e de serviços adequados, acarretando-se, assim, 

em sua valorização. 

 

 2.2. A produção da cidade e suas dinâmicas no município de Bariri entre 2005 a 2013 

 

O desenvolvimento regional do centro-oeste paulista gerou uma alta especulação 

imobiliária entre os anos de 2005 a 2013, diante da facilidade de investimentos e de créditos, cujo 

fato estava alinhado ao contexto de “euforia” da economia brasileira. O crescimento econômico 

brasileiro, estava baseado na expansão de créditos, que se deu de forma excepcionalmente 

rápida, além de maciços investimentos imobiliários observados no país e, concomitantemente na 

mesorregião de Bauru, onde localiza-se Bariri. Esses processos geraram evidentes 

transformações na dinâmica do espaço urbano de Bariri entre 2005 e 2013, com um aumento 

manifesto na produção do espaço da cidade, e que vem se reproduzindo na atualidade. 
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Além disso, a modernização agrícola da região incitou o adensamento da malha urbana 

baririense, pois favoreceu a incorporação da agricultura e pecuária como mercados para os 

produtos industrializados; a tecnificação e especialização do trabalho no campo causando o 

aumento da migração da população rural para o espaço urbano do município; pelo qual as 

cidades passaram a regular a produção agrícola e a dar respostas as demandas do campo. Tais 

processos engendraram a incorporação da população do campo nos modos de vida e consumo 

das cidades e muitos passaram a morar em áreas urbanas e arrendar as suas propriedades 

rurais, sobretudo para as usinas sucroalcooleiras, cujo processo tornou-se evidente em Bariri. 

Vale indicar que a produção de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo cresceu num ritmo 

exponencial na década de 2000, gerada pela lucratividade e aumento do mercado consumidor 

que o setor sucroalcooleiro estava apresentando (FICARELLI; RIBEIRO, 2010).  

A discussão sobre o arrendamento das terras em Bariri é um fator crucial para 

entendermos um dos contextos atuais da expansão da malha urbana na cidade. Como mostra 

Ficarelli e Ribeiro (2010) o etanol passou a ser uma opção priorizada devido a necessidade de 

produção e consumo de fontes de energia mais baratas, menos poluidoras e renováveis. Assim, 

por meio de políticas e incentivos do Estado favorecendo ao aumento da demanda por etanol – 

contexto da fabricação de carros a álcool e flex-fuel que se alargou ao final dos anos 1990, 

somada a crise ambiental e econômica, devido à escassez e impactos ambientais de fontes de 

energias fósseis não renováveis –, verifica-se uma necessidade da expansão da cana-de-açúcar, 

matéria prima na produção do etanol, sobretudo no Estado de São Paulo. No entanto, devido ao 

preço da terra ser elevado em São Paulo, dificultando a aquisição de novos espaços produtivos, 

foi necessária a transformação de lavouras para a cana-de-açúcar. Ficarelli e Ribeiro (2010) 

mostram que a maioria das terras ocupadas pelos novos canaviais em São Paulo entre 2000 e 

2010, não se deram pela compra de terra, mas por arrendamento. Este acordo estabelece uma 

forma de apropriação temporária pelo qual o proprietário da terra (o arrendador), cede parte, ou 

toda sua propriedade, ao interessado na produção agropecuária (o arrendatário), 

temporariamente, e na qual se demarca uma área de aproveitamento agrícola (FICARELLI; 

RIBEIRO, 2010). 

A procura por terras no Estado de São Paulo para canaviais se deu de forma 
marcante. Entre 2003 e 2007, cerca de um milhão de hectares, antes usados para 
outras atividades agrícolas como milho, laranja, café e pasto para pecuária, foram 
transformados em canaviais. Pelo fato do Estado concentrar população e 
atividades econômicas e o preço da terra ser elevado, a aquisição de grandes 
glebas de terra se torna mais complexa. No intuito de restringir os investimentos 
iniciais e a imobilização de capitais em terras, as usinas têm optado pelo 
arrendamento de terras. Os proprietários de terras, por sua vez, em busca de 
maior rendimento econômico, têm facilitado e aderido ao arrendamento, como 
base de tal expansão (FICARELLI; RIBEIRO, 2010, p.2) 
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A ampliação do uso de terras arrendadas para a cultura canavieira durante a década de 

2000, transformou o uso da terra em grande parte do Estado paulista, recriando uma nova 

geografia econômica que satisfaz aos interesses do setor sucroalcooleiro. Essa prática ganhou 

força em São Paulo e evidentemente em Bariri, e motivou a permanência da posse da terra ao 

produtor rural, mas que flexibilizou sua residência, uma vez que não se tornou mais necessário 

habitar o meio rural, já que a produção estava arrendada para as usinas, diante de maior 

rendimento econômico, bem como a redução dos riscos próprios da produção agrícola (pragas, 

sazonalidade meteorológica desregulada, baixa do preço do produto no mercado) e em gastos 

como financiamentos e compras de maquinário. 

Nesse sentido, em Bariri o arredamento de terras foi um fenômeno marcante durante a 

primeira década do século XXI, possibilitando ao proprietário rural a posse de sua terra – com 

uma apropriação temporária para as usinas visando a atividade agrícola – resultando na 

dedicação do proprietário a outras atividades econômicas além da agricultura. Ou seja, o 

arredamento permitiu ao proprietário de terras mudar-se para a cidade, devido as novas 

oportunidades de atividades econômicas e melhores facilidades aos serviços e ao comércio, 

aumentando o número de residências na cidade.  

Ademais, um grande número de produtores rurais acabou vendendo sua propriedade rural 

para as usinas sucroalcooleiras, e mudaram para a cidade, construindo casas de médio a alto 

padrão aquisitivo, já que o valor da venda da propriedade rural tornou-se lucrativo em terras já 

valorizadas. Além disso, alguns ainda passaram a investir no setor imobiliário de Bariri, 

comprando lotes na cidade, construindo casas de médio padrão aquisitivo para serem alugadas 

ou mesmo, em casos de maior capitalização numa conjuntura de maiores facilidades de créditos e 

de investimentos em consonância com os interesses das imobiliárias e corretores locais, 

transformaram suas terras agrícolas, próximas ao tecido urbano, em futuros condomínios 

residenciais, sendo expressivos agentes produtores do espaço urbano em Bariri. São exemplos 

desse processo o Jardim dos Ipês, o Residencial Viuval, o Residencial das Américas, o Jardim 

Beltrame - pelo qual todos são empreendimentos de família capitalizadas pela propriedade rural – 

além dos condomínios para classe alta, média e baixa promovidos pela Yang loteamentos - com 

sede e depósito próprios na cidade de Bariri - que atua em participação com incorporadores 

imobiliários e proprietários fundiários. Tal fato pode ser analisado a partir do site da Yang 

loteamentos, que afirma: “o grande objetivo da parceria é o de reunir os capitais: de um lado a 

área de terras dos proprietários e do outro o capital e o know how da YANG LOTEAMENTOS em 

licenciamento e implantação de loteamentos. ” 

É possível identificar nesse processo, a ação dos proprietários de terras como agentes 

produtores do espaço (CÔRREA, 1995), que objetivam extrair maior renda da terra diante do 

interesse de converter a terra rural em urbana. Tais objetivos e dinâmicas incidem no espaço com 
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a produção e expansão da cidade sob o pilar da valorização imobiliária. Segundo o autor, estes 

atuam no sentido de obterem a maior renda fundiária de suas propriedades ao serem 

transformadas em espaço urbano, especialmente uso comercial ou residencial de status, 

contando muitas vezes, com a ação do poder público para terem suas terras valorizadas através 

do investimento público em infraestrutura, especialmente viária. Esse contexto é evidente em 

Bariri, com lotes abertos em áreas rurais próximas a cidade, e que posteriormente são asfaltados 

pela prefeitura à espera da valorização imobiliária, potencializado a valorização do espaço. 

É interessante notar que nesse movimento de transformação do espaço rural em urbano, e 

concomitantemente na produção da cidade, há uma demanda de terras e habitações que está 

intrinsicamente relacionada com o aparecimento de novas camadas sociais que tenham rendas 

capacitadas a participar do mercado de terras e habitações (CÔRREA, 1995). Tudo isso, deve ser 

facilitada pela política do Estado para permitir a reprodução do capital, como por exemplo, o 

reforço do aparelho estatal pelo aumento do número de funcionários, a permissão da instalação 

de indústrias na cidade, bem como a necessidade da casa própria. Nesse aspecto surge 

processos de espacialização e funções diferenciadas no espaço urbano baririense, reflexo da 

dinâmica urbana capitalista bem marcante nas grandes cidades regionais como Jaú, Bauru e 

Araraquara. No centro estão as materialidades consolidadas, onde as atividades comerciais e de 

serviços são mais evidentes; apresentam maior número de equipamentos urbanos em geral, além 

de comportar a área de decisões política. Cabe então verificar que é na periferia da cidade de 

Bariri que ocorrem as diferenciais formas da expansão urbana, em relação ao uso residencial, 

como resultado dos interesses dos proprietários de terras e dos promotores imobiliários, 

materializando o que Côrrea (1995) denomina de urbanização de status (média e alta renda) e 

urbanização popular (habitações que são construídas pelo Estado ou por programas de 

financiamento do Estado) variando de acordo com a localidade da área.  

O setor periférico norte e noroeste da cidade de Bariri, que apresenta os espaços mais 

bem localizados em anexo as áreas urbanas consolidadas de população com média a elevada 

renda, são valorizadas, cujos proprietários de terras e promotores imobiliários agem pressionando 

o poder público local, visando à instalação de infraestrutura pública. Tais investimentos, como o 

asfaltamento e a rede de saneamento, valorizam a terra; e campanhas publicitárias, exaltando as 

qualidades da área, são realizadas ao mesmo tempo em que são abertos condomínios fechados, 

cidades jardins e condomínios verticais, apontados nas propagadas como áreas de bem estar e 

de segurança (Figura 02), como o Parque dos Ipês, Residencial Viuval, Jardim Beltrame, Eco-

Ville, Jardim Panorama, Residencial Canto Verde; estruturados na lógica da valorização do 

espaço e produção seletiva da cidade. Nesses espaços destinados à população de status, é 

possível aos proprietários de terras tornar-se também promotores imobiliários uma vez que estes 

loteiam, vendem e constroem casas de luxo, cujo processo é extremamente evidente em Bariri. 
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Esses bairros fisicamente periféricos não são mais percebidos como estando localizados na 

periferia urbana, uma vez que, são bairros de status que não são socialmente periféricos 

(CÔRREA, 1995). 

Já o setor periférico sul e sudoeste, é marcado pela intensa materialização de urbanização 

popular, sobretudo com inúmeros loteamentos do programa do governo federal Minha Casa Minha 

Vida. A partir do ano de 2006, seguidos loteamentos foram abertos com a mediação entre a 

prefeitura municipal de Bariri com os proprietários de terras, inaugurando casas populares, cujos 

bairros foram denominados de Núcleos Habitacionais. Neles, as habitações são construídas pelos 

programas do Estado, com enorme homogeneização, cujos conjuntos habitacionais ocasionam 

vários distúrbios sociais, potencializando a desigualdade social na cidade. Vale indicar que a 

materialização desses núcleos urbanos está pautada na lógica do crédito imobiliário facilitado 

diante do crescimento da economia brasileira na década de 2000; e no contexto local, na 

instalação de indústrias de grande porte da cidade, tendo em vista as facilidades oferecidas pela 

prefeitura visando uma política para a atração de indústrias, objetivando a geração de emprego e 

maior arrecadação financeira por meio de impostos. Nesse sentido, a necessidade de mão de 

obra para essas indústrias, e ao mesmo tempo o financiamento para a maior acumulação do 

capital financeiro, favoreceu a instalação de bairros populares nas áreas periféricas e mal 

localizadas em Bariri, favorecendo um perceptível crescimento de Núcleos Habitacionais na 

cidade. No período analisado, foram abertos cerca de quatro grandes loteamentos de urbanização 

popular na cidade, como o Jardim Athenas (implantação concluída e com vendas ativas); Jardim 

Yang (implantação concluída e com vendas finalizadas); Jardim Yang II (implantação concluída e 

com vendas finalizadas); Jardim Yang III (em fase final de implantação e início das vendas) 

(Figura 02) – empreendidos pela Yang loteamentos – e o Jardim Canaã (com a 2ª fase de vendas 

ativa). 

 

Figura 02: Propaganda de urbanização de status e urbanização popular no jornal local 
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Fonte: Jornal Candeia, 2016. Adaptação: Autores, 2016. 

 

Comparando as imagens de satélite da malha urbana de Bariri entre 2005 e 2013, ambas 

disponibilizadas pelo Google Earth (Figura 03 e Figura 04), podemos verificar os dois eixos de 

expansão da cidade que avançam sobre o espaço rural e produzem o urbano em Bariri.  

O avanço do espaço urbano no setor sul da cidade refere-se ao aumento dos núcleos 

habitacionais para a população de baixa renda, e estão alicerçados pelos programas federais de 

habitação e pela instalação de escolas e postos de saúde pela prefeitura municipal. 

Concomitantemente, ocorre em Bariri a abertura de condomínios residenciais e cidades jardins no 

setor norte e oeste próximos de áreas residências já bastante valorizadas, potencializado a 

especulação imobiliária na cidade. 

Nesse sentido, ambos os processos espaciais de produção da cidade baririense, são frutos 

da ação dos agentes produtores do espaço urbano em Bariri em meio ao contexto da expansão 

de crédito, financiamentos e investimentos locais e regionais na cidade. 

 

Figura 03: Malha Urbana do município de Bariri, 2005 

Fonte: Google Earth, 2016 (imagens de 2005). Adaptação: Autores, 2016. 

 

Figura 04: Malha Urbana do município de Bariri, 2013 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 805 

 

Fonte: Google Earth, 2016 (imagens de 2013). Adaptação: Autores, 2016. 

 

Diante do exposto, podemos identificar os agentes produtores do espaço urbano em Bariri 

e as lógicas estruturadas na associação de interesses do Estado, dos proprietários industrias, dos 

proprietários de terras e dos promotores imobiliários. Torna-se compreensível a influência dos 

grandes proprietários industriais e as grandes empresas comerciais em razão da dimensão de 

suas atividades como grandes consumidores de espaço. Por necessitarem de terrenos amplos e 

baratos que contentem os requisitos locacionais relacionados às atividades de suas empresas, o 

poder público local (Estado na esfera local), necessitando de maior arrecadação de impostos para 

investimentos públicos, facilitou a aquisição de terrenos e a redução de burocracias durante o 

início dos anos 2000 em Bariri. Nessa conjuntura, os proprietários de terras, visando a valorização 

de suas terras e atuando no sentido de obterem a maior renda fundiária de suas propriedades ao 

serem transformadas em espaço urbano, e diante da procura do poder local para a instalação de 

núcleos habitacionais populares, se associaram com a ação do poder público, para terem suas 

terras valorizadas através do investimento público. Em contrapartida, a prefeitura com os 

programas federais de habitação, juntamente com os incorporadores imobiliários como a Yang 

loteamentos, inauguraram os núcleos habitacionais, que atraíram mão de obra na construção 

dessas casas populares e para as indústrias, potencializando a sua arrecadação de impostos e a 

força do comércio local.  
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Em meio a esse processo, encontraram-se os promotores imobiliários, cujo conjunto de 

agentes realizam as operações de acumulação do capital como incorporação; financiamento; 

estudo técnico; construção ou produção física do imóvel; e comercialização ou transformação do 

capital-mercadoria em capital-dinheiro, potencializando a produção do espaço capitalista e do 

lucro (CÔRREA, 1995). É interessante notar que Côrrea (1995) aponta algumas estratégias dos 

promotores imobiliários na relação da produção do espaço de forma a potencializar a segregação 

social e econômica. É observável nas cidades capitalistas, que os promotores imobiliários e os 

proprietários de terras se associam para produzir residências e loteamentos para população de 

alta e média renda, onde em Bariri, foram inaugurados entre 2005 a 2013, seguidos residenciais e 

condomínios de luxo. Nesses espaços, são produzidas habitações com inovações, com valor de 

uso superior às antigas ou da área central, obtendo-se, portanto, um preço de venda cada vez 

maior, o que amplia a exclusão das camadas populares. Já em outras parcelas, onde o poder 

público local necessitava da materialização de casas populares, ou mesmo em locais menos 

valorizados, Côrrea (1995) mostra que os promotores e incorporadores imobiliários, juntamente 

com os proprietários fundiários passam a obter ajuda do Estado para tornar rentável a produção 

do espaço a uma demanda populacional de baixa renda, havendo a associação do Estado e dos 

promotores para a valorização do espaço, mesmo em locais que serão destinados para 

populações de baixa renda, uma vez que, nessa transformação do espaço rural em urbano 

potencializa-se a acumulação do capital.   

Nesse sentido, a atuação espacial dos agentes produtores do espaço se fez de modo 

desigual criando e reforçando a segregação residencial que caracteriza a cidade capitalista, onde 

em Bariri tais configurações não são diferentes. 

 Assim, a expansão de créditos facilitados e de financiamentos, além de investimentos 

diante de um contexto nacional e regional favorável ao setor de construção civil e da especulação 

imobiliária entre 2005 e 2013, beneficiou a edificação de novos loteamentos residenciais e 

moradias na cidade. Tais processos, foram potencializados com a modernização agrícola e com o 

arrendamento de terras para as usinas sucroalcooleiras, que incidiu na ação mais efetiva dos 

proprietários de terra e dos promotores imobiliários, uma vez que, favoreceu a fixação desse 

agente no urbano, bem como a aplicação direta de capital na cidade de Bariri. Vale indicar que a 

criação dos condomínios e residenciais em Bariri também se deve a um público seleto e de renda 

alta. Esse público deriva no processo de retorno de antigos moradores das pequenas cidades, 

como em Bariri, mas que anteriormente haviam mudado paras as cidades regionais como Bauru, 

Jaú, Araraquara ou outras cidades paulistas, inclusive São Paulo, visando melhores empregos e 

renda, e que passaram a acumular capital. Com os problemas urbanos que vão surgindo nas 

metrópoles e nas cidades regionais, como o trânsito e a violência, essa população escolhe 

retornar para as suas cidades de origem e optam pelos condomínios fechados ou residenciais 
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modernos ao lado do campo, retomando o sentido da vida aprazível e bucólica que é “vendido” 

nas pequenas cidades. Além disso, os próprios moradores de áreas metropolitanas escolheram as 

pequenas cidades, como Bariri, para viverem após sua aposentadoria, visando a qualidade de 

vida e a segurança que essas cidades oferecem nos condomínios e residenciais modernos. A 

dinâmica regional do movimento de população de cidades regionais para os residenciais de Bariri 

é um fenômeno presente, havendo investimento de corretoras regionais e incorporadoras locais 

na divulgação da cidade e na atração de um público seleto, inclusive para o setor empresarial 

(Altos do Yang) como pode ser visto na figura a seguir. 

 

Figura 05: Destaque (vermelho) para um dos loteamentos para o público empresarial (Altos do 

Yang) em Bariri da Yang Loteamentos disponível no site da empresa. 

 

Fonte: http://www.yangloteamentos.com.br/. Adaptado pelos autores. 

 

Somando a esses processos, assiste-se em Bariri, durante a primeira década do século 

XXI, a instalação de grandes indústrias (Frisokar, Plásticos Bariri, Grupo Sampietro) amparadas 

por políticas públicas locais visando a arrecadação maior de impostos e atração de novos 

empreendimentos para acumulação do capital. Concomitantemente, são realizados ajustes e 

acordos entre os proprietários de terras, promotores imobiliários e a prefeitura local, visando a 

expansão e a materialização de moradias populares para aumentar o número de empregos na 

cidade, atrair população para o segmento industrial e comercial, objetivando uma dinamização 

econômica e consequentemente uma melhora da arrecadação financeira para o município e maior 

mercado de consumo para o comércio local. Junto aos núcleos habitacionais que são criados por 

meio de programas federais de habitação com a facilitação do crédito e financiamento, são 

construídas escolas, creches e postos de saúde, valorizando o espaço e atraindo população para 

os novos loteamentos habitacionais construídos na cidade, sobretudo com a ação da Yang 

loteamentos.  

Esses processos conjugados, geraram evidentes transformações na dinâmica do espaço 

urbano de Bariri entre 2005 e 2013, e que vem se reproduzindo na atualidade. Para se ter uma 

ideia, a população baririense no ano 2000 era aproximadamente de 28.224 habitantes (IBGE, 

http://www.yangloteamentos.com.br/
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2000), em 2005 29.800 (IBGE, 2005) em 2010 31.593 (IBGE, 2010) tem como projeção para 2016 

de 34.048 habitantes, resultando num aumento proporcional de 20,63% em 16 anos. Esse 

crescimento segue a tendência nacional (21,61%) e estadual (20,83%) para o mesmo período, 

mas regionalmente essa média de crescimento é significativa, uma vez que a média regional de 

crescimento populacional nesse período é de 16,86% de acordo com os dados extraídos do IBGE, 

o que revela uma expansão demográfica e consequentemente urbana na cidade, uma vez que, 

grande parte da população baririense é urbana (94,88%). 

Concomitantemente, o tecido urbano da cidade vem expandindo-se também nesse período 

de forma bastante evidente, passando de 6,4 quilômetros quadrados em 2005 para 7,6 

quilômetros quadrados em 2013. Este dado demonstra um aumento espacial de 1,2 quilômetros 

quadrados e numa variação proporcional de 18,75% da malha urbana em apenas 8 anos, 

conforme apresentado no Quadro 01. A figura 06 indica a expansão dos espaços urbanos em 

Bariri, onde é possível observar a malha urbana consolidada até 2005, e sua expansão até 2013, 

perceptível no setor norte oeste e sul. 

 

Figura 06: Representação da evolução do espaço urbano em 2005 e sua expansão até 2013 em 

Bariri – SP 

Fonte: AQUILANTE, M.P, 2016; AMORIM, P.H.S, 2016 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 809 

 

Dessa forma, a produção do espaço urbano em Bariri com a ação dos agentes produtores 

desse espaço, cria processos de segregação espacial na própria periferização da expansão da 

cidade. Há claramente uma urbanização de status com investimentos em condomínios horizontais 

e verticais de padrão médio a alto por meio de investimentos locais e também regionais, criando 

espaços urbanos altamente selecionados a investidores e moradores com renda média a alta, 

como os proprietários de terra diante dos arrendamentos, da migração de moradores das grandes 

cidades para pequenas cidades, e dos investidores regionais que passam a atuar e morar em 

Bariri por ser a oportunidade de novos mercados potenciais de investimentos imobiliários.  

Como mostra o quadro 01, dos 1,2 quilômetros quadrados do aumento espacial da área 

urbana entre 2005 a 2013, cerca de 0,16 quilômetros quadrados, ou seja, 13,4% em relação ao 

aumento desse período, foram de condomínios e cidades jardins.  

Todavia, apesar do número não ser expressivo, deve-se problematizar que se refere a um 

contexto de crescimento de pequenas cidades e num empreendimento de grande valorização do 

uso da terra, resultando em um processo bem marcante e intenso para Bariri em apenas 8 anos. 

Ao mesmo tempo, ocorre um vertiginoso crescimento de bairros populares no setor sul e 

oeste da cidade, motivada pela ação do poder público local com os proprietários de terras e os 

promotores imobiliários, juntamente com o contexto da facilidade de crédito e financiamento pelo 

Estado. A instalação de grandes indústrias na cidade corroborou com essa expansão. O quadro 1 

novamente nos revela números bem marcantes do crescimento urbano baririense. Dos 1,2 

quilômetros quadrados do aumento da área urbana, cerca de 1,04 quilômetros quadrados, ou 

seja, 86,6% refere-se ao crescimento da Urbanização Popular, marcando a valorização desses 

espaços para a ação e reprodução do capital. 

 

Quadros 01: Organização das informações sobre a expansão urbana em Bariri – SP (2005 a 

2013) 

Descrição Área (Km²) 
Porcentagem em relação 
a área total do município 

Área da unidade territorial 444,5 km2 100% 

Área Urbana consolidada até 
2005 

6,4 km2 1,43% 

Área Urbana consolidada até 
2013 

7,6 km2 1,70% 

Dados do Crescimento Urbano entre 2005 – 2013 em Bariri – SP 

Descrição Área (Km²) Porcentagem 
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Crescimento urbano (2005-
2013) 

Aumento de 1,2 km2 da área 
urbana 

Expansão de 0,27% da 
área urbana em relação a 

área territorial total do 
município. 

Variação proporcional de 
18,75% da área urbana em 

8 anos. 

Crescimento da Urbanização 
de status entre 2005 – 2013 

0,16 km2 
13,4% do crescimento 

urbano entre 2005 – 2013 
Crescimento da Urbanização 
Popular entre 2005 – 2013 

1,04 km2 
86,6% do crescimento 

urbano entre 2005 – 2013 

Fonte: AQUILANTE, M.P, 2016; AMORIM, P.H.S, 2016 

 

Em termos da espacialização, a figura 7 indica a diferenciação e a proporção da 

urbanização diferenciada praticada na periferia de Bariri, de acordo com os termos trabalhados 

por Côrrea (1995) entre a urbanização de status (concentrada no setor norte e noroeste) e a 

urbanização popular (setores sul), dimensionando a produção do espaço baririense, o que fica 

claramente perceptível a diferença espacial da urbanização e dos interesses colocados para a 

valorização espacial da cidade de Bariri. 

 

Figura 07: Representação da evolução do espaço urbano em Bariri – SP em relação a 

Urbanização de status e Urbanização Popular entre 2005 a 2013. 

 

Fonte: AQUILANTE, M.P, 2016; AMORIM, P.H.S, 2016 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio do trabalho, podemos verificar que a constante atuação dos diferentes agentes 

sociais na produção da cidade, a partir de interesses e lógicas variadas, tanto locais como 

regionais, ambas pautadas na valorização dos espaços e na reprodução ampliada do capital, 

geram uma conjuntura de transformações tanto na escala da cidade quanto em âmbito regional. 

Em Bariri, a ação dos agentes produtores do espaço tem provocado um crescimento acelerado da 

cidade em apenas 8 anos. A atração de capitais e de pessoas que a cidade exerce, a partir das 

indústrias na cidade e sucroalcooleiras no rural, pelos serviços e comércio e pela fixação de novas 

pessoas na cidade que vem dos grandes centros urbanos, ou mesmo da zona rural local, acabam 

incitando uma grande especulação imobiliária no tecido urbano baririense, fixando no espaço a 

lógica de mercadoria, onde essa configuração não acompanha a renda da população.  

Há ainda que se considerar que, nas cidades pequenas brasileiras, a baixa expressividade 

dos movimentos sociais no jogo de forças com os demais agentes sociais, contribui para que 

sejam, muitas vezes, fundamentais as pressões para priorizar políticas e os interesses dos 

setores atrelado às mudanças existentes no cotidiano das cidades. Mesmo considerando o Estado 

como fator primordial na ação dos agentes, este sofre influências do meio social e econômico ao 

qual está inserido, por haver dificuldades na gestão local do município de Bariri no sentido de 

gerenciar a política urbana. Também é de grande importância uma maior inserção do poder 

político local nas decisões que se dizem respeito à habitação e ao desenvolvimento urbano.  

Espera-se que a partir da fundamentação teórica e prática trabalhadas nesse artigo e na 

exposição dos dados, possam contribuir com o debate das formas de se refletir a produção da 

cidade e seu espaço urbano nas pequenas cidades brasileiras, suscitando reflexões para futuras 

pesquisas. 
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