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RESUMO: A produção do espaço urbano ocorre a partir das ações desempenhadas por seus 

agentes produtores, dentre os quais se destaca o Estado que, ao equipar a cidade com as 

infraestruturas necessárias, contribui (mesmo que de forma indireta), para que determinados 

grupos acumulem capital e também para a ocorrência de processos como a gentrificação, 

fragmentação, alienação e segregação socioespacial. A posse do capital tornou-se essencial para 

se usufruir dos espaços mais valorizados quanto a sua infraestrutura. Por meio de estudo de caso 

em uma cidade pequena, o presente trabalho tem como objetivo compreender de que modo a 

aliança entre Estado-Capital contribui para a produção do espaço urbano na cidade de Laranjeiras 

do Sul-PR, o que permite verificar a ocorrência, também em pequenas cidades, de processos 

mais bem estudados em cidades de maior porte. 

PALAVRAS-CHAVE: Laranjeiras do Sul; infraestrutura urbana; Estado; capital; espaço urbano. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Realizamos aqui um estudo de caso do município de Laranjeiras do Sul-PR com o objetivo 

de compreender de que modo a aliança entre Estado-Capital contribui para a produção de seu 

espaço urbano. Não se espera compreender o processo em sua totalidade (o que seria 

impossível, devido a sua dinamicidade), mas é possível traçar algumas ponderações que 

exemplificam a relação entre a financeirização do território e a produção do espaço urbano em 

pequenas cidades. 

A financeirização se manifesta a partir da importância exercida pelo capital no espaço 

urbano. Controlado por grupos específicos, a posse do capital adquiriu importância fundamental 

para o modo como as cidades se organizam no atual período histórico, baseado em políticas 
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neoliberais. O Estado alia-se a esses grupos e atua como gestor capitalista que, por diversas 

vezes, determina a produção desses espaços de acordo com interesses específicos. 

O foco em uma pequena cidade se justifica pelo fato que é também objetivo deste trabalho 

demonstrar que a aliança entre Estado e demais agentes produtores do espaço urbano não se 

manifesta apenas em grandes cidades, aonde os estudos se concentram, mas também em 

cidades de menor porte. 

Considerando essa aliança uma estratégia que determina a forma como o espaço urbano é 

produzido, a metodologia estrutura-se a partir de uma revisão da literatura, que serviu como base 

para o posterior estudo de caso baseado em um trabalho de campo que permitiu a análise da 

pavimentação asfáltica da Avenida Santos Dumont e em suas consequências na produção do 

espaço urbano da cidade em questão. 

 

2. A FINANCEIRIZAÇÃO E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

A organização das cidades, em suas diferentes formas espaciais, ocorre com base no 

papel desempenhado pelos agentes produtores do espaço urbano, sendo eles os proprietários 

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

sociais excluídos (CORRÊA, 1989). Alguns desses agentes se destacam pela capacidade que 

adquiriram em gerir e organizar o espaço urbano, que se constitui 

(...) em um primeiro momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos 
da terra justapostos entre si. Tais usos definem áreas, como o centro da cidade, 
local de concentração de atividades comerciais, de serviços e de gestão, áreas 
industriais, áreas residências distintas em termos de forma e conteúdo social, de 
lazer e, entre outras, aquelas de reserva para a futura expansão. (...) (CORRÊA, 
1989, p.70) 
 

 O modo como o espaço urbano é produzido não é fruto do acaso. As diferentes formas 

adquiridas por esse espaço e as modificações que ocorrem ao longo do tempo refletem as ações 

que esses agentes desempenham sobre o território, buscando prevalecer seus interesses e 

determinar a forma de expansão e organização das cidades. Essa categorização em agentes 

produtores é aqui utilizada apenas para facilitar a compreensão do papel desempenhado por cada 

um na produção do espaço urbano da cidade em questão, na medida em que sua atuação ocorre, 

por diversas vezes, sem que seja possível diferencia-los. 

Ao utilizar mecanismos que valorizam determinados espaços, o Estado atua, por exemplo, 

como gestor capitalista com objetivos que vão de encontro aos interesses dos proprietários 

fundiários e dos promotores imobiliários. Na prática, o próprio Estado torna-se um proprietário e 

promotor, contribuindo para que o ordenamento do espaço ocorra pela posse do capital e pelas 

determinações do mercado, pois “(...) desempenha uma dupla função na sociedade e, ao mesmo 

tempo contraditória, ao estabelecer uma legitimação entre as classes sociais, e buscar atuar em 
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nome da acumulação do capital, devendo também manter uma harmonia social”. (OLIVEIRA, 

2013, p.62). Estado e demais agentes envolvidos atuam com objetivos similares, realizando 

parcerias que asseguram ganhos. É isso que destaca Silva (2013, p.7) para o caso dos 

empreendedores imobiliários e o Estado, em que 

A ação dos empreendedores imobiliários na produção do espaço urbano necessita 
que o Estado crie condições para a sua atuação; observa-se uma parceria 
perversa, que assegura para alguns e coloca de fora do circuito produtivo e do 
espaço produzido aqueles que não detém o capital. 

 

Mas esse ordenamento espacial não ocorre de modo tranquilo, refletindo interesses que, 

quando sobrepostos, determinam a ocorrência de conflitos que caracterizam a luta pelo controle 

da produção do espaço urbano.  

A cidade capitalista é o lugar produzido socialmente, tendo como pressuposto a 
propriedade privada do solo; é o lugar da luta de classes, das trocas de relações 
que se constrói ao longo do tempo. Não deixa de se constituir como um espaço do 
jogo de poder e de interesses, controlado por agentes, que a normatizam com 
suas respectivas funções, sendo a materialidade da divisão social do trabalho, 
pautada no processo de produção e reprodução do trabalho social (OLIVEIRA, 
2013, p.59). 
 

O espaço urbano é produzido, nesse sentido, por um jogo de interesses que se 

manifestam através de conflitos pela posse da terra em consequência dos diferentes níveis de 

renda que determinam uma capacidade diferenciada da população ocupar e usufruir das cidades. 

O Estado é um dos agentes que contribuem e incentivam, mesmo que de forma indireta, a 

ocorrência desses conflitos, pois ele é um dos interessados na acumulação proporcionada por 

determinados usos do solo. 

Considerados de modo separado, os proprietários dos meios de produção, os proprietários 

fundiários e os promotores imobiliários destacam-se pelo controle que exercem sobre o capital, o 

que representa maior capacidade de produzirem o espaço urbano de acordo com seus interesses. 

A aliança desses agentes com o Estado ocorre quando muitos de seus objetivos podem ser 

concretizados, ou são facilitados, por meio das ações desempenhadas pelo Estado que garantem 

a produção e organização das cidades com determinadas características. 

A produção do espaço urbano ocorre atualmente baseada na financeirização, que se 

manifesta quando a cidade é construída de acordo com interesses econômicos (SILVA, 2013).  A 

parcela da população que concentra capital atua investindo-o na produção desse espaço de 

acordo com seu interesse, moldando-o de modo a garantir a acumulação de lucro. 

“A cidade se materializa para atender aos interesses do capital, o que contraria sua função 

social” (SILVA, 2013, p.3). Processos como a especulação fundiária e mobiliária, investimentos 

em infraestrutura urbana e a destinação de alguns espaços como reservas para a expansão 

urbana são adotadas pelos agentes produtores para valorizar determinados espaços e garantir a 

acumulação de lucro mediante o seu controle. 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 712 

O crédito assume grande importância na medida em que permite realizar a coleta de 

dinheiro dos poupadores e o seu deslocamento para atividades que possuem maior potencial de 

produzir mais-valia (SANFELICI, 2013). A parcela da população que possui acesso ao crédito o 

utiliza para se apropriar dos espaços valorizados, ao mesmo tempo em que a população de mais 

baixa renda e que não possui condições de se estabelecer ou de permanecer nesses espaços 

(agora valorizados) é obrigada a se deslocar para outras regiões das cidades. 

Seguindo a lógica da reprodução do capital, o espaço é concebido, produzido e 
comercializado enquanto mercadoria, o que o torna cada vez mais excludente. 
Quem não tem capital ou acesso aos mecanismos de crédito é excluído dos 
mecanismos formais de acesso ao espaço produzido, isso não significa, contudo, 
que estão fora do espaço urbano, pois excluído da formação do mercado 
capitalista de produção do espaço urbano não significa inexistência (SILVA, 2013, 
p.9) 

  

A cidade é vista como uma mercadoria em constante modificação e contribui para que as 

diferenças econômicas se reflitam na possibilidade de ocupar e usufruir dos espaços mais bem 

estruturados e consequentemente mais valorizados, o que ocorre, por exemplo, na escolha do 

local de moradia. 

(...) Assim, pode-se afirmar que o poder financeiro concentrado que, cada vez 
mais, encontra canais para se apropriar de rendas do solo urbano, contribui para a 
produção de um espaço urbano cada vez mais fragmentado, fraturado por linhas 
de rendimentos econômico e de classe social que agora dividem não apenas as 
áreas centrais das periféricas, mas também as próprias zonas periféricas (...) 
(SANFELICI, 2013, p.42) 

 
A população de mais baixa renda não está totalmente esquecida, sendo atendida, por 

exemplo, pela provisão estatal de moradia que, embora possa não ser a intenção, possui o 

potencial de acentuar a segregação dos mais pobres. Isso ocorre quando a liberalização e 

desregulamentação do mercado imobiliário e a concentração da concessão de subsídios à 

produção habitacional para essa população ocorre concentrando-a em áreas pouco valorizadas 

e/ou distantes das áreas de consumo e emprego (BOTELHO, 2007). A população desprovida de 

capital é excluída do espaço urbano, visto em sua totalidade. 

Na medida em que vivenciamos uma sociedade extremamente desigual, duas questões 

apresentam-se como centrais e que precisam ser debatidas: para quem o espaço urbano vem 

sendo produzido/organizado? De que modo quem não tem capital ou acesso aos mecanismos de 

crédito insere-se no espaço urbano?  

Essas são questões atuais e determinantes na busca pela compreensão de como o capital 

financeiro influencia a produção do espaço urbano. O destaque a atuação do Estado ocorre por 

ser considerado um importante agente produtor do espaço urbano que atua aliado ao capital, 

tornando-se um agente capitalista que atua como um legislador (responsável pelos marcos 

jurídicos/leis e normas), responsável pela infraestrutura, proprietário fundiário, promotor 

imobiliário, promotor de crédito habitacional e executando serviços públicos (SILVA, 2013).  
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As ações do Estado possuem reflexo direto em como o espaço urbano se organiza, 

podendo ser um promotor do bem social ou, em sentido oposto, contribuir para que determinados 

grupos acumulem capital, o que será visto por meio do estudo de caso. 

 

3. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM PEQUENAS CIDADES 

 

A relação entre a financeirização e a produção do espaço urbano é mais estudada a partir 

dos processos que ocorrem nas grandes cidades, o que não impede que o mesmo tipo de estudo 

seja realizado com foco em cidades de menor porte, tais como as pequenas cidades. É esse o 

caso do município de Laranjeiras do Sul-PR (figura 01), que passa por uma recente dinamização 

econômica que facilita a realização de estudos que busquem verificar a atuação dos agentes 

produzindo e moldando seu espaço urbano. 

 

Figura 01: Localização de Laranjeiras do Sul 

 

Fonte: Ramos e Schmidt (2012) 

 

Localizado na Mesorregião Geográfica Centro-Sul paranaense (Ipardes, 2012), possui 

população total de 30.777 habitantes, com 25.031 habitantes em sua área urbana (IBGE, 2010) e 

área territorial de 673,313 km² (Ipardes, 2016). Sua economia está baseada na agricultura e 

comércio, que passa por um momento de ascensão que companha sua dinamização econômica. 
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Pertence a uma região caracterizada pelo predomínio de pequenos municípios, o que determina 

seu papel de relativo destaque perante a rede urbana regional. 

A agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura empregam o maior 

contingente populacional, com 3.372 pessoas ocupadas em estabelecimentos relacionados a 

essas atividades econômicas no ano de 2010. O setor de comércio e de reparação de veículos 

automotores e bicicletas vêm logo na sequência, com 2.553 pessoas empregadas (IPARDES, 

2016). 

A recente dinamização do município relaciona-se, dentre outros fatores, a instalação de 

universidades em seu território, tais como a Faculdade Centro Oeste do Paraná (FACEOPAR), no 

ano de 2009, e a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), no ano de 2010. Mudanças 

significativas passaram a ser observadas em seu espaço urbano nos últimos anos, em que 

destacamos o crescente número de construções que contribuem para mover a economia local. 

Relacionado a essa dinamização, o presente trabalho possui foco em ações realizadas 

pelo poder público local (Estado) que refletem na produção de um espaço urbano que beneficia a 

parcela da população com maior poder aquisitivo e que possui acesso ao crédito de forma 

facilitada. A análise centra-se na pavimentação asfáltica da Avenida Santos Dumont (figura 02), 

financiada por recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) e que, embora seja, 

a princípio, uma obra de pequeno impacto, possui considerável potencial de reorganizar o espaço 

urbano municipal. 

 

Figura 02: Avenida Santos Dumont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (2016) 
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Essa pavimentação asfáltica possui caráter estratégico pois, além de ser uma necessidade 

infraestrutural, a avenida liga os dois extremos da cidade e conecta-se com a BR-158, de um lado, 

e com a BR-277, de outro. Além de uma melhoria na mobilidade urbana, a obra gera uma 

valorização imobiliária no entorno da avenida, demonstrando a ocorrência de uma parceria entre o 

Estado e o capital, pois 

(...) A ampliação de um sistema viário, por exemplo, beneficia toda a população, 
pois, a priori, todos podem circular por ela livremente. Porém, muitas ações 
direcionadas para atender a toda a população, muitas vezes escondem outras 
intencionalidades. Ainda tomando como exemplo a ampliação da malha viária, (...) 
ela pode encobrir um processo de valorização de uma área específica. Sendo 
assim, pode-se dizer que as ações do Estado não atendem a todos de forma 
igualitária. Não é o Estado que orienta as ações do capital e sim o inverso. O 
capital guia o Estado. (SILVA, 2013, p.8) 
 

O entorno localizado no centro da cidade encontra-se valorizado, concentrando atividades 

relacionadas ao comércio e serviços característicos de áreas centrais. Já as regiões distantes do 

centro concentram bairros residências que compartilham o espaço com estabelecimentos que 

ofertam serviços essenciais à população, se aproveitando da valorização proporcionada pela 

pavimentação (figura 03). 

 

Figura 03: Creche Municipal localizada ao lado da avenida 

 

Fonte: Prada (2016) 

 

Esse processo se relaciona com as duas questões centrais apresentadas anteriormente, 

pois o espaço urbano vem sendo construído mediante um planejamento do Estado que, embora 

possua o discurso (e talvez o interesse) de beneficiar toda a população, o que se observa na 

prática é que a valorização dos lotes localizados no entorno da avenida beneficia a população que 
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possui reais condições (econômicas) de neles se instalar ou permanecer. Nesse sentido, o espaço 

urbano é moldado e utilizado de forma a garantir o lucro, em que o valor de uso é substituído pelo 

seu valor de troca (SILVA, 2013).  

Novos loteamentos estão sendo criados e implementados no entorno da avenida (figura 

04), em regiões que agora despertam o interesse dos promotores imobiliários por apresentarem-

se como direcionadoras do futuro crescimento e ocupação dos espaços urbanos. Moradores que 

a muitos anos esperaram por melhorias na infraestrutura viária podem agora não ter forças para 

ali permanecer e, pela dinâmica do mercado, serem direcionados para outros espaços que nada 

tem a ver com o seu modo de vida e com o seu cotidiano. 

 

Figura 04: Loteamentos construídos no entorno da avenida 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Prada (2016) 

 

O preço dos lotes (figura 05) acompanha a valorização proporcionada pela melhoria na 

infraestrutura urbana, tornando esses espaços mais seletivos em relação a quem neles poderá se 

estabelecer. Seguindo essa lógica, em médio e longo prazo, sua ocupação beneficiará 

principalmente a população que possui condições de pagar preços que estão fora da realidade 

local, fortemente marcada pela pobreza. 

 

Figura 05: Loteamentos em construção 
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Fonte: Prada (2016) 

 

O velho (que já se fazia presente) é, gradativamente, substituído pelo novo (figuras 6 e 7), 

pois novos loteamentos e construções voltadas para uma população de mais alta renda passam a 

ocupar e dividir esses espaços, antes “abandonados”, com a população que neles já se fazia 

presente. Esse processo modifica a paisagem e contribui para a continuação da valorização do 

solo urbano em locais específicos.  

 

Figura 06: residências antigas no entorno da avenida 
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Fonte: Prada (2016) 

 

Figura 07: loteamentos recentes ao lado da avenida 
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Fonte: Prada (2016) 

 

Ações que antecederam a pavimentação deram início à valorização fundiária, em que se 

destacam a transferência dos fóruns de justiça e eleitoral para esses espaços, juntamente ao 

planejamento para a criação de um novo lago municipal. Além das obras de infraestrutura, o 

Estado atua realizando regularizações fundiárias em terrenos localizados nas margens da 

avenida, caso da regularização realizada no ano de 2014 no loteamento Santo Antônio de Pádua, 

que possibilitou a reurbanização desse espaço (figura 08). 

 

Figura 08: regularizações fundiárias próximas à avenida 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul 
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A pavimentação atingiu espaços ainda não densamente povoados (figura 09), 

evidenciando o planejamento do Estado de se urbanizar de forma dispersa, ou seja, avançando o 

espaço urbano, de início, para os limites do perímetro urbano municipal já delimitado. Esse tipo de 

urbanização é uma tendência atual, em que a busca por novos espaços direciona o crescimento 

das cidades, desconcentrando as áreas centrais mais densamente povoadas. 

No caso específico, a ação do Estado cria novos espaços com uma valorização antes 

concentrada na área central da cidade, atraindo população e principalmente investidores a 

procura de espaços adequados para o seu estabelecimento. Ao mesmo tempo, o tecido urbano 

realmente utilizado torna-se mais extenso, o que possui potencial de, no futuro, combater 

possíveis problemas relacionados a concentração de pessoas e atividades na área central da 

cidade. O solo urbano é integrado, por meio disto “(...) no processo geral de acumulação flexível 

de capital, ao serviço dos interesses do mercado imobiliário neoliberal e do desmantelamento do 

Estado-Providência em matérias de habitação” (MENDES, p.479, 2011). 

 

Figura 09: áreas de baixa densidade demográfica próximas à avenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prada (2016) 

 

A reorganização do espaço urbano por meio de sua valorização determina a ocorrência de 

um processo de gentrificação, modificando-se as relações da população com o solo que, visto 

como uma mercadoria, passa a determinar as novas características do espaço urbano. Essa 

reorganização tende a se manifestar em outros espaços da cidade, pois a saída da população de 

mais baixa renda do entorno da avenida implica o seu estabelecimento em novos espaços. 

Estimula-se também a segregação socioespacial, que acompanha a mudança no perfil da 

população residente próxima a avenida, modificando e dando maior complexidade a paisagem 
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urbana. Quanto maior o controle exercido pela lógica do mercado sobre a produção imobiliária 

maior será o nível de fragmentação e de segregação socioespacial na cidade (BOTELHO, 2012), 

pois as diferentes classes econômicas se excluem no espaço.  

Esses espaços, considerados até então “mortos”, ganharam vida e valorizam-se do ponto 

de vista da acumulação de capital, mesmo que esse retorno não seja garantido ou imediato. 

Algumas ações visam garantir esse retorno, com o capital imobiliário atuando por meio de um elo 

de ligação com o capital financeiro através da constituição de fundos de investimentos 

imobiliários, a securitização de propriedades e os títulos derivados de contratos hipotecários 

(BOTELHO, 2012). 

O deslocamento da população de mais baixa renda irá revelar em que espaços da cidade 

será permitido e onde ela terá condições de se estabelecer, assim como que tipo de atuação o 

Estado terá organizando esse movimento intra-urbano. A dinâmica do mercado revela a tendência 

dessa população se concentrar em bairros com uma infraestrutura urbana precária, que em nada 

contribuem no combate aos problemas que a muitos anos afetam seu dia-a-dia.  

Não ocorre, na prática uma modificação em sua atual condição social, pois o espaço vivido 

torna-se alienado para alguns de seus habitantes, que perdem gradualmente o direito a cidade e 

não se reconhecem mais nos espaços produzidos, transformados em objetos de consumo 

(LIMONAD, 2007).  

O entendimento das contradições relacionadas a produção do espaço urbano contribui 

para que novas ações sejam desempenhadas em prol da coletividade, lutando contra os efeitos 

perversos da financeirização, de modo que o espaço urbano possa realmente ser usufruído pela 

população em sua totalidade. 

 

4. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

O estudo de caso apresentado demonstra a atuação do Estado como um verdadeiro 

Estado capitalista, que dá suporte e assegura a acumulação de capital de modo concomitante 

com que contribui com a produção do espaço urano. A extração de excedentes, não realizada 

diretamente pelo Estado, tornou-se um dos objetivos centrais em meio à urbanização. 

Processos mais bem estudados em cidades de grande porte também se fazem presentes 

em pequenas cidades, tais como a gentrificação, fragmentação, alienação e segregação 

socioespacial pela qual passa parcela da população. As formas espaciais resultantes, que não 

permanecem imóveis no tempo, revelam o papel desempenhado pela financeirização na 

organização das cidades. 

 Esses processos demonstram que a produção do espaço urbano não ocorre de forma 

harmoniosa entre os agentes envolvidos. A resistência dos moradores pela permanência em suas 
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casas e a luta contra o interesse do Estado, camuflado no que convém denominar de “força do 

mercado”, se manifesta de modo concomitante com a reorganização da cidade. 

A paisagem urbana é o reflexo desses conflitos e antagonismos e seu estudo permite 

verificar como ocorre a passagem do “velho” para o “novo”, na medida em que a mudança da 

paisagem não é instantânea. Uma das consequências é a estruturação do espaço urbano a partir 

de regiões que se diferem entre si, mas são internamente homogêneas em relação a quem delas 

faz parte. No presente trabalho demonstramos o quão próximo geograficamente essas regiões 

podem estar, porém sem deixar de se excluírem no espaço. 

A presença da população de mais alta renda nas áreas periféricas revela a ocorrência de 

uma nova dinâmica que em vários aspectos se difere em relação a concepção clássica de 

urbanização com base na valorização das áreas centrais da cidade. Espaços antes esquecidos 

ganham novos sentidos e são inseridos na lógica de acumulação capitalista, tornando mais 

complexas as formas adquiridas pelo espaço urbano. 

Apesar disso, espaços valorizados e “esquecidos” ainda se fazem presentes, pois sua 

coexistência é atrativa para os detentores do capital. Espaços com maior ou menor investimento 

por parte do Estado determinam a permanência de parcela da população em um estado de 

precariedade, pois o atendimento às suas necessidades não traz o retorno financeiro esperado 

por um Estado que, como visto, adquiriu características capitalistas. 

Ao invés de contribuir com a resolução dos problemas que afetam as cidades, a aliança 

entre estado e promotores imobiliários (e não somente com eles) contribui para a produção de 

espaços cada vez mais excludentes, em que o acesso ao capital tornou-se um condicionante 

básico para que a cidade possa ser desfrutada pela população. O espaço vivenciado por parcela 

desta é, consequentemente, desprovido das mesmas infraestruturas que uma minoria usufrui. 

Essas questões ganharam maior destaque no atual período histórico, caracterizado pelo 

predomínio de políticas neoliberais e pelas desregulamentações políticas e econômicas, que 

tornam o Estado cada vez mais dependente/aliado às estratégias do capital em relação ao modo 

como o espaço urbano é produzido, independente do porte das cidades. 
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