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Introdução 

O que procuramos sistematizar neste trabalho representa um esforço de 

compreensão da lógica que move/moveu a redefinição do processo de produção de novas 

localizações na cidade de Dourados (principal município integrante da Bacia do Médio 

Ivinhema2), considerando sobretudo o direcionamento da produção habitacional local, em 

um contexto marcado por mudanças acentuadas nas relações de trabalho e de produção no 

campo, tendo em vista uma realidade que se delineou a partir da década de 1970. 

Para tanto, intentamos apreender os desdobramentos decorrentes da intervenção do 

poder público local, via implantação de unidades residenciais, num contexto marcado por 

interesses contraditórios, que redirecionaram mecanismos de apropriação e formas de 

consumo, redefinindo a lógica das localizações no interior da cidade, culminando na 

dinamização do setor imobiliário e no reforço do papel desempenhado pela porção norte da 

cidade como espaço seletivo e diferenciado socioespacialmente. 

Nesse sentido, as intervenções do poder público promoveram o remanejamento de 

usos e de padrões ocupacionais, instigando novas oportunidades de localização e novos 

investimentos com benefícios para proprietários e agentes imobiliários. Em face dessa 

dinâmica, áreas que até então não interessavam a determinado tipo de uso, função ou 

atividade, passam a se apresentar como novas opções de localização, ou seja, a 

diferenciação introduzida acontece por intermédio da produção de novas formas, conteúdos, 

papéis, funções, que interferem nos eixos de ocupação no interior da cidade, acentuando os 

níveis de diferenciação socioespacial. 

1 - O papel desempenhado pelos agentes sociais na produção de novas 
localizações 

 Ao tratar do processo de produção do espaço urbano, é preciso entender o papel 

desempenhado pela localização e sua representação, uma vez que esta apresenta um 

papel fundamental no processo de consumo de determinado espaço, podendo otimizá-lo ou 

                                                           
1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
zezemart@terra.com.br 
2 Ressaltamos que quando nos referimos à Bacia do Médio Ivinhema, estamos considerando os 
municípios cortados pelo médio curso do Rio Ivinhema-MS: Dourados, Fátima do Sul, Glória de 
Dourados, Deodápolis, Rio Brilhante, Vicentina, Caarapó, Douradina e Itaporã. 
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não. Por localização, entendemos a situação/condição na divisão socioeconômica e 

socioespacial da cidade, cujo acesso é vendido/negociado por intermédio do imóvel. 

A década de 1970 é o ponto de inflexão a partir do qual tecemos nossas 

considerações acerca da produção de novas localizações e consequente (re)estruturação3 

do espaço urbano de Dourados. 

As palavras de Santos, parecem-nos significativas para caracterizar o contexto, pois 

no período anterior à introdução da monocultura da soja na região de Dourados, a baixa “... 

composição técnica do espaço no meio urbano, possibilitou uma rápida (re)definição desse 

espaço às novas necessidades impostas pelo estabelecimento de novas relações de 

trabalho e de produção no campo.” (1993, p. 56) 

 Neste sentido, a baixa composição técnica do espaço urbano de Dourados 

possibilitou uma rápida readequação desse espaço às novas necessidades impostas pela 

expansão de um sistema agrícola ligado aos interesses agroindustriais, ou às novas 

necessidades impostas pelo consumo produtivo no campo. Até então, além do centro, não 

havia áreas funcionais claras e mesmo o comércio e os serviços ainda eram incipientes, 

sendo o próprio centro local de residência. 

Contudo, a implantação do conjunto habitacional denominado BNH 1º Plano (que 

definiu, inclusive, o traçado do arruamento numa área até então composta por chácaras) e 

posteriormente dos 2º e 3º Planos, funcionaram como um marco no processo de construção 

da estratificação, apresentando os primeiros sinais de diferenciação socioespacial. 

O depoimento de um antigo morador e ex-proprietário de imobiliária resgata de forma 

clara o processo ao qual estamos nos referindo. Ele afirma que anteriormente à implantação 

dos conjuntos habitacionais e à consequente ocupação da porção norte da cidade, 

“... não existia bairro só de pobres. Só depois de 70, quando os ricos foram 

comprando da Weimar (avenida Weimar Torres) para cima e os pobres foram ficando 

na parte de baixo da Marcelino (avenida Marcelino Pires), foi que apareceu essa 

diferenciação.”4

 No período referido pelo entrevistado, muitas chácaras da vizinhança (até então 

com uso rural) foram incorporadas à malha urbana, por intermédio da abertura de 

loteamentos. Com relação a esse processo, o mesmo depoente assim se expressa: 

                                                           
3 O uso do conceito (re)estruturação, está ligado a importância de considerarmos a articulação das 
partes que mantém relação entre si, sendo que a alteração de uma parte, acarreta alteração nas 
demais Villaça (1998). 
 
4 Trecho da entrevista realizada por Mário Cezar Tompes da Silva, com Alberto Campos Perdomo, em 
23.04.1999. 
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“Depois que esse conjunto iniciou, os proprietários das chácaras que ficavam entre 

a cidade e o conjunto trataram também de lotear ou vender para alguém que 

loteasse. Isso porque essas terras começaram a valorizar em função do melhor 

acesso, do maior movimento, da rede de energia, de água encanada, da infra-

estrutura que foi instalada.” 

A partir da implantação dos conjuntos habitacionais, teve inicio a ocupação efetiva da 

porção norte da cidade por segmentos socioprofissionais de maior poder aquisitivo, 

processo que permaneceu e se reforçou no decorrer das décadas seguintes, 1980 e 1990, 

como um elemento básico na (re)definição do espaço urbano de Dourados. 

A porção norte da cidade passou a ser ocupada preferencialmente tanto pelos 

segmentos socioprofissionais de maior poder aquisitivo como por segmentos de nível médio, 

formando bairros como Portal de Dourados, Jardim Europa, Jardim Girassol, Vila Tonani I e 

II, dentre outros. 

Dessa forma, o conjunto habitacional tornou-se uma obra de referência numa cidade 

em formação, havendo a “valorização” de suas adjacências por aquele segmento social que 

se encontrava em condições de optar por uma localização, reforçando um processo de 

valorização simbólica e social. Assim, o conjunto habitacional “valorizou” o espaço para fins 

residenciais dos segmentos sociais de renda mais elevada. 

A partir do BNH 1º Plano, esses segmentos sociais iniciaram seu deslocamento em 

direção à porção norte da cidade, levando à ocupação de áreas já loteadas e até então não 

ocupadas, como por exemplo, a Vila Progresso, a Vila Planalto, a Vila Santana, a Vila 

Corumbá (loteadas na década de 1950), robustecendo uma teia de relações entre poder 

público, segmentos socioprofissionais de nível médio, segmentos de maior poder aquisitivo, 

loteadores, proprietários de terras e obras públicas. 

O surgimento e o revigoramento de loteamentos contíguos aos conjuntos 

habitacionais são importantes para a compreensão da (re)estruturação espacial urbana, da 

relação entre seus elementos e sobretudo de como o processo de produção, apropriação e 

consumo é comandado pela intervenção do poder público local, articulado, através de uma 

relação muitas vezes simbiótica, com os interesses de determinados grupos. Contudo, vale 

destacar que tal processo não pode ser tomado de forma generalizada. Villaça (1998), ao 

analisar o processo de reestruturação intra-urbana da cidade de São Paulo no século XIX, 

demonstra-nos que a elite paulistana de então não se expandiu, por exemplo, para as 
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mediações do Museu e do Parque do Ipiranga, onde, segundo o autor, o poder público havia 

tentado reproduzir a “Paris de Haussmann”.5

Diferentemente do que ocorreu na cidade de São Paulo, conforme Villaça, em 

Dourados o poder público assumiu alguns papéis, já articulado com determinados interesses 

ou grupo de interesses, o que dificulta, em determinados momentos, o processo de 

diferenciação desses papéis. As classes dominantes influenciaram e influenciam as ações 

do poder público e do setor imobiliário, tendo papel importante no processo de 

reestruturação do espaço urbano. Dessa forma, as ações condicionam e são condicionadas, 

ou seja, são caracterizadas por uma relação de dependência mútua. 

Assim, considerando a gama de interesses que envolve o processo de produção, 

apropriação e consumo do espaço urbano, as práticas e representações ligadas a esse 

espaço não podem ser compreendidas desvinculadas da análise do papel desempenhado 

pelo poder público. Isso porque a própria configuração assumida pela cidade acaba por 

expressar, determinado tipo de Estado. Assim, as ações do poder público são direcionadas 

de acordo com a concepção de Estado, abrindo um eixo de investigação centrada na ação 

política e suas implicações no processo de produção do espaço urbano. Destaque-se, com 

base em Santos que “... o território não é apenas o teatro do jogo econômico; ele se torna 

fator determinante. Tal como ele se organiza para a modernidade, o território é a base 

comum de operação para todos os atores, mas é sobretudo favorável às corporações.” 

(1993, p.107) 

 Neste sentido, o conjunto de possibilidades e de vontades no plano social está ligado 

a uma base espacial que propicia ou restringe as ações. Santos destaca, ainda, que os 

resultados das ações políticas não são apenas resultantes de um jogo de mercado, mas 

também de uma vontade política, sendo decisivo considerar o papel do Estado. 

A partir da década de 1970, a distribuição espacial dos diferentes segmentos sociais 

na cidade de Dourados passou a ser determinada por um novo processo: a porção norte da 

cidade surgiu como nova área de concentração da população de maior poder aquisitivo, 

uma vez que visualizaram outras opções de localização no interior da cidade, além da área 

central. 

Contudo, os diferentes segmentos sociais não tinham/têm o mesmo poder 

econômico e político para disputar as diferentes localizações, o que determina e delimita seu 

poder de optar por localidades ou “pontos”,6 interferindo em suas condições de 

                                                           
5 O autor refere-se à reforma urbana empreendida em Paris no segundo império, sob a inspiração de 
Haussmann. 
6 Com relação à importância da expressão ponto, ou passar o ponto, Villaça assevera que: “...É 
realmente espantoso como um conceito tão popular, tão importante na nossa vida diária não tenha 
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acessibilidade não apenas física, mas também social, aos diferentes pontos do espaço 

urbano. 

Ao buscar levantar alguns elementos para o entendimento da questão, Santos afirma 

que: “... Os atores hegemônicos da vida econômica, social e política podem escolher os 

melhores lugares para sua atuação e, em conseqüência, a localização dos demais atores é 

condenada a ser residual.” (1997, p.162) 

Esse processo acaba por produzir simultaneamente o centro e o não-centro. Dessa 

forma, a correlação entre a diferenciação socioespacial e a ação do poder público na 

produção de equipamentos coletivos está ligada ao poder econômico e ao papel desse 

poder para pressionar e reivindicar, assumindo aqui o seu papel político, ou seja, as 

relações econômicas e políticas garantem a possibilidade de pressionar as escalas 

superiores da administração pública. 

Desse processo contraditório, que condiciona e é condicionado mutuamente por uma 

relação de interdependência, surgiu a denominada periferia7 (evidenciando a concretude 

das contradições), na década de 1970, em Dourados, representada pelo Jardim Água Boa e 

o Parque das Nações I e II,8 como forma de inserção dos segmentos sociais de menor 

poder aquisitivo no espaço urbano. Considerando essa faceta ou forma de inserção no 

espaço urbano, Damiani, destaca que: “Para muitos os espaços das cidades, que 

consolidam inúmeras conquistas sociais, são vividos de forma tão restrita, esvaziada, que 

podem ser resumidos em trajetos e pontos...” (1999, p.126) 

Nessa perspectiva, o espaço urbano traz consigo elementos de sua própria negação. 

A configuração urbana revela tanto a riqueza como a pobreza, tanto a concentração como o 

distanciamento, a dispersão, a desconcentração, como base e expressão de novas lógicas 

de localização. Para Santos: “... A evolução social cria de um lado formas espaciais e de 

                                                                                                                                                                                     
chamado mais a atenção dos estudiosos do espaço urbano”.  “... ‘passar o ponto’ significa pagar por 
algo, não pelo terreno, não pela edificação, não pelas suas instalações. Não é também um aluguel. 
Paga-se o quê? Paga-se a localização sem adquiri-la, porém. É uma espécie de adicional de 
localização para quem não vai comprar o terreno.” (1998, p.74-5) 
7 Aqui considerada em termos de acessibilidade à cidade em seu conjunto e  não em termos 
geográficos ou geométricos, não desconsiderando o seu conteúdo múltiplo e em constante 
transformação, além da precariedade dos meios de consumo coletivo (infra-estrutura, equipamentos e 
serviços urbanos). 
8 Os três loteamentos citados, localizam-se na porção sul da cidade e marcaram a ocupação dos 
segmentos sociais de menor poder aquisitivo na década de 1970. Tais loteamentos disponibilizaram 
um total de 5828 novos lotes, vendidos através do pagamento parcelado ou a prestação. Destacamos 
ainda, que tais loteamentos não respeitam o mesmo padrão dos loteamentos localizados na porção 
norte da cidade, no que diz respeito ao próprio traçado das quadras. Enquanto as quadras, na porção 
norte, são de 100x100, nos referidos loteamentos são de 60x156 ou de 60x160.  Segundo alguns 
depoimentos, as quadras retangulares permitem melhor aproveitamento, pois os lotes têm medidas 
inferiores, permitindo ao loteador lançar no mercado um maior número de lotes. 
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outro lado formas não espaciais, mas no momento seguinte, as formas não espaciais se 

transformam em formas geográficas.” (1997, p.61) 

  Tais dinâmicas (re)definem o uso do solo urbano no interior da cidade e seus 

diferentes níveis de articulação, redefinindo também a relação centro-periferia e 

concorrendo para o entendimento do processo de produção, apropriação e consumo do 

espaço urbano a partir da imposição de novas lógicas de comportamento espacial do poder 

público, que define suas ações mediante uma ordem de prioridades que privilegiam alguns 

segmentos sociais em detrimento dos demais. Isso faz com que enquanto uns encontram as 

condições de sua realização plena, os demais não encontrem canais de satisfação de suas 

necessidades básicas, o que marca sua realidade de vida com o signo da carência de 

consumo de bens e serviços e pela impossibilidade de pleno exercício político e de 

cidadania. 

No entanto, vale ressaltar que, para Damiani (1999), essa realidade envolve 

possibilidades de organização ou de negação da determinação do movimento de 

reprodução das relações de dominação, gerando situações que permitem a superação delas 

mesmas, ou seja, a ausência é capaz de gerar possibilidades novas. 

Outro elemento para o entendimento dessa dinâmica é destacado por Santos, 

quando nos afirma que: “... O processo social está sempre deixando heranças que acabam 

constituindo uma condição para novas etapas” “... a prática depositada nas coisas, tornada 

condição para novas práticas.” (1997, p.112) 

Dessa forma, o espaço urbano se (re)define como resultado das interações entre o 

social e o espacial, provocadas por uma forma específica de articulação econômica, política 

e ideológica. 

Neste contexto, a atuação do poder público municipal em Dourados buscou atender 

a dois propósitos complementares, porém de natureza distinta. O primeiro diz respeito 

estritamente à satisfação da demanda habitacional, atendendo aos interesses dos 

segmentos socioprofissionais de nível médio e até mesmo alto (embora o discurso fosse de 

preocupação com os interesses gerais), e o segundo, de caráter mais amplo, voltou-se para 

a necessidade imposta pela conjuntura histórico-política nacional, que procurava, via 

intervenção no espaço urbano, assegurar o processo de viabilização da reprodução do 

capital na sua etapa monopolista,9 sendo a política de implantação de conjuntos 

habitacionais a expressão inequívoca desses novos propósitos. 

                                                           
9 “... O capital monopolista supõe, dentro e fora da cidade, a utilização de recursos maciços. De um 
lado, é preciso dotar as cidades de infra-estruturas custosas, indispensáveis ao processo produtivo e à 
circulação interna dos agentes e dos produtos. De outro, para atingir o mercado nacional, é exigida 
uma rede de transportes que assegure a circulação interna. Esse processo é concomitante ao de 
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Os conteúdos que permearam tal atuação/intervenção estão estritamente ligados às 

novas formas assumidas pelas relações entre Estado e sociedade, sobretudo a partir de 

meados dos anos 60, quando o espaço passou a ser visto, de forma mais próxima, como 

objeto de poder do Estado Desenvolvimentista10 para a viabilização de suas estratégias, 

com o objetivo de assegurar e dar sustentação à reprodução das relações de produção do 

capital. Nesse momento/contexto, era premente a necessidade de promoção de uma política 

urbana em consonância com os interesses e as necessidades de viabilização da reprodução 

das relações de produção, tendo na cidade sua base concreta. 

Num sentido mais amplo, os conteúdos que permearam/mediaram tal forma de 

atuação passam pelos traços definidores das articulações necessárias para dar sustentação 

aos interesses do momento histórico-político, pela dominação econômica, via produção do 

espaço urbano. Essas diretrizes manifestam-se espacialmente através da diferenciação 

socioespacial, marcando uma clara e profunda relação (em que um é cada vez mais o outro) 

entre o poder público local, os segmentos que podem desfrutar das áreas privilegiadas e o 

capital imobiliário. (Re)surgem e (re)criam-se novas relações ou representações, que não 

são necessariamente novas, podendo ser reeditadas com nova roupagem. 

Nesse sentido, vale resgatar as palavras de Harvey: “... a sociedade capitalista 

precisa, por necessidade, criar uma paisagem física – uma massa de recursos físicos 

construídos pelo homem à sua própria imagem, apropriada, em linhas gerais, às finalidades 

da produção e do consumo.” (1982, p.06. Grifo nosso) 

 Ao considerar tais relações, Lefebvre (1976) destaca que a sobrevivência do 

capitalismo se deve ao fato de haver produzido um espaço para si, um espaço abstrato, que 

se reproduz de forma diferenciada. 

 Ainda para Lefebvre (1986), o entendimento da reprodução social do espaço urbano 

pressupõe considerar três níveis de análise: a prática espacial (como materialização das 

formas diferencialmente construídas, ou o espaço percebido); a representação do espaço 

(como espaço concebido, representações mentais, expressando imagens e símbolos que 

definem a vida); o espaço da representação (como espaço vivido, que inclui a prática dos 

                                                                                                                                                                                     
centralização de recursos públicos em mãos do governo federal que os utiliza em função de suas 
próprias opções.” (Santos, 1993, p.102) 
10 Para Santos a ideologia desenvolvimentista , bem como a ideologia do crescimento, “... justificavam 
e legitimavam a orientação do gasto público em benefício de grandes empresas cujo desempenho 
permitiria ao  Brasil aumentar suas exportações para poder se equipar mais depressa e melhor... As 
administrações locais viam reduzidos os seus recursos próprios e, ainda por cima, perdiam o poder de 
decisão sobre os recursos que lhes eram alocados. O essencial dos meios com que contavam era (e 
ainda é) destinado aos a gastos com a economia, e a própria indigência dos cofres municipais 
aconselhava a atração de atividades capazes de pagar impostos e desse modo ampliar as receitas 
locais.” (1993, p.102-3) 
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diferentes agentes, ou sujeitos sociais). O processo de reprodução social do espaço urbano 

é, então prenhe de significados, emoções, códigos, linguagens e símbolos. 

 A produção das formas socioespaciais está ligada às relações políticas, econômicas 

culturais, resultando, por um lado, do papel da estrutura (formação econômica) e, por outro, 

do papel de agentes históricos locais, que estabelecem relações envolvendo segmentos ou 

frações de classes, havendo uma luta ou articulação entre agentes com papéis 

diferenciados.  

  Gottdiener, chama-nos a atenção para a importância de uma análise que contemple 

as articulações: 

“... uma ciência das formas do espaço de assentamento precisa basear-se num 

conhecimento da articulação entre organização social e espaço. Por si só, os 

lugares e as formas nada fazem e nada produzem – somente as pessoas, 

dentro de rede de organização social, têm esse poder.” (1987, p.265. Grifo 

nosso) 

É nesse sentido que Santos, ao considerar uma forma de apreensão do objeto da 

Geografia, destaca: 

“... a configuração territorial, ou configuração geográfica, tem pois uma existência 

material própria, mas sua existência social, isto é, sua existência real, somente lhe é 

dada pelo fato das relações sociais.” (1997, p.51) 

A apropriação diferenciada do espaço e a segmentação socioespacial dela resultante 

é marcada por uma relação conflituosa, uma vez que o espaço urbano é produto ou fruto do 

trabalho social. Contudo, o valor do espaço é diferente do valor dos elementos constituintes 

desse espaço. O espaço produzido tem valor e seu preço é a tradução monetária desse 

valor, ou seja, a localização tem valor expresso pela potencialidade de uso da terra (das 

ruas, das praças, dos terrenos), valor este que, no mercado, transforma-se em preço. 

Para Lefebvre, o adquirente de espaço adquire um valor de uso considerando que: 

“... Ele não compra apenas um volume habitável, permutável com outros, 

semiologicamente marcado pelo discurso publicitário e pelos signos de uma certa 

‘distinção’. O adquirinte é detentor de uma distância, aquela que interliga sua 

habitação a lugares, os centros de comércio, de trabalho, de lazer, de cultura, de 

decisão.” (apud Villaça, 1998, p. 241-242) 
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 Já Lojkine aponta- nos que o valor de uso está na “... propriedade que tem o próprio 

espaço urbano de fazer com que se relacionem entre si diferentes elementos da cidade.” 

(1981, p.154) 

 Tanto Lefebvre quanto Lojkine consideram a produção de um valor de uso 

denominado localização. Contudo, o preço advindo da localização não decorre de um 

produto, mas de sua condição. É nesse sentido que, ao considerar a importância das 

condições ou valores externos ao imóvel no consumo habitacional, Ribeiro, afirma que: “... 

Não há, portanto, venda de equipamentos, edifícios, etc. e sim acesso a essas utilidades 

necessárias ao consumo habitacional.” (1979, p. 19) 

Sem dúvida, o espaço urbano é marcado pela distribuição desigual de infra-

estrutura, equipamentos e serviços urbanos. Contudo, a maior desigualdade ocorre pelas 

diferentes possibilidades de contato com os demais pontos da cidade, e essa desigualdade 

ou diferenciação só pode ser compreendida quando consideramos a localização. Portanto, o 

espaço urbano congrega duas dimensões: a localização (como ponto) e o conteúdo da 

localização (determinado pelas relações sociais). 

 Ao analisar a questão do lugar e do valor do indivíduo, Santos destaca que esse 

valor “... depende de sua localização no território. Seu valor vai mudando, incessantemente, 

para melhor ou para pior, em função das diferenças de acessibilidade...” (1993, p.81. Grifo 

nosso) 

Toda produção, apropriação e consumo do espaço é, ao mesmo tempo, produção, 

apropriação e consumo de localizações, uma vez que a relação travada entre os diferentes 

agentes sociais é marcada por uma disputa, visando apropriar-se das vantagens do espaço 

urbano, e a vantagem objeto de maior disputa é a localização, que se define pelas 

possibilidades de acesso. 

 A localização é produzida e consumida ou apropriada no âmbito do processo de 

consumo do espaço urbano, sendo a diferenciação espacial ou o seu extremo, a 

segregação, expressão da luta pela apropriação diferenciada de determinada localização, 

ou seja, é um mecanismo que visa otimizar a apropriação em benefício de determinados 

segmentos sociais. 

 Quando se constrói uma casa ou se implanta um conjunto habitacional, o espaço 

que se produz, se apropria ou se consome não se reduz a um simples terreno ou bairro, 

mas à cidade como um todo, pois esse terreno ou bairro estão articulados com o todo que 

compõe a cidade; o espaço produzido e consumido é o da totalidade da cidade.  Nesse 

sentido, vale lembrar, juntamente com Villaça, que “... a totalidade da cidade produz e 

reproduz localizações...” (1998, p.354) 
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A localização, mais do que os objetos urbanos em si (as casas, as ruas, o conjunto 

habitacional, etc.), é um produto específico, resultante do processo de produção do espaço 

interno das cidades e de sua relação com outros espaços, pois a própria produção desses 

objetos só pode ser entendida/apreendida se considerarmos sua localização, que mantém 

relação com todos os demais “pontos” da cidade ou do espaço urbano. Portanto, o processo 

de produção não se restringe à produção (com conteúdos e limites definidos/precisos) de 

casas, indústrias ou estradas. Logo, a localização urbana é um tipo específico de 

localização. 

 O espaço urbano, e suas localizações, é produzido e consumido por um mesmo 

processo, ou seja, um processo que se consubstancia a partir de relações econômicas, 

sociais, políticas e ideológicas estabelecidas entre os agentes sociais presentes nesse 

espaço, resultando numa apropriação diferenciada das vantagens e dos recursos do espaço 

e na produção de novas localizações que, por sua vez, redefinem o preço de todas as 

outras, redefinindo também a diferenciação socioespacial e redesenhando a produção de 

novos espaços, ou uma nova espacialidade, aqui entendida como expressão espacial das 

relações sociais. 

 Assim, uma análise de cunho puramente econômico, traz respostas parciais, sendo, 

no entanto, incompleta para abarcar a complexidade das relações envolvidas, ela não 

abrange a complexidade dos “fenômenos” observados: produção, apropriação e consumo, 

além da representação do espaço ou das práticas espaciais dos diferentes agentes sociais. 

Em que condições os diferentes agentes sociais desempenham seu papel? Tal 

processo é resultante, num sentido mais amplo, de relações entre os diferentes segmentos 

sociais na “luta” pela condição material de sobrevivência. No cotidiano de sua reprodução 

social, reproduzem-se também os diferentes momentos da relação entre as classes sociais 

e, de modo mais ampliado, a (re)produção do espaço. Os diferentes segmentos sociais 

vivem em constante disputa pelo domínio do espaço. Contudo, apenas alguns conseguem 

exercê-lo de fato ou concretamente. 

Para Villaça, 

“As camadas de mais alta renda controlam a produção do espaço urbano por meio 

do controle de três mecanismos: um de natureza econômica – o mercado, no caso, 

fundamentalmente o mercado imobiliário; outro de natureza política: o controle do 

Estado, e, finalmente, através da ideologia.” (1998, p. 335. Grifo nosso) 

As articulações decorrentes desse processo contraditório são determinantes no 

processo de produção, apropriação e consumo de determinado espaço e de sua 

consequente (re)definição. As formas de controle apontadas por Villaça – econômica, 

 2645



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

política e ideológica são marcadas por uma relação dialética, assim como o são as formas 

de manifestação do poder dos segmentos socioprofissionais de mais alta renda ou de nível 

médio sobre o poder público. 

A apropriação individual da produção social acaba por ampliar a capacidade dos 

segmentos detentores do poder (político, econômico ou mesmo ideológico) de determinar as 

formas de produção do espaço, considerando que a concretização dessa ação só se realiza 

através das formas espaciais, ou seja, “.... se exprime através da realidade do espaço em 

que se encaixou.” (Santos, 1994, p.36) 

Os desdobramentos espaciais das políticas ou ações governamentais via BNH foram 

responsáveis, por exemplo, pela produção de uma forma de morar totalmente diferente, 

visto que os conjuntos habitacionais implantados nesse contexto se caracterizaram por uma 

referência em termos de moradia, (re)introduzindo novas lógicas espaciais e gerando novas 

espacialidades, retratadas pela articulação entre localizações novas e antigas. 

A partir desse momento, o “distante” ou o “longe” para determinada camada da 

população passa a ser produzido por uma conjunção de outros fatores/processos que não 

aqueles vigentes até então: pelos deslocamentos diários ao local de trabalho; pela distância 

às atividades de comércio e serviços; pela dificuldade de acesso a um sistema de 

transportes digno; enfim, pela dificuldade de acesso à cidade como um todo, definida pela 

distância em sua relação com o tempo necessário aos deslocamentos, decorrentes, por sua 

vez, dos meios de transporte e comunicação (in)disponíveis e (in)acessíveis. 

Segundo Santos,“... a acessibilidade diferencial aos serviços e aos lugares são 

causas de uma valorização também diferencial dos terrenos, justificando uma disputa 

acirrada entre os agentes sociais e econômicos pelo uso e a propriedade da terra...” (1990, 

p.33) 

Do ponto de vista da distribuição espacial da população de Dourados define-se um 

lado da cidade “mais vantajoso” que outro (respectivamente representados pelas zonas 

norte e sul, tendo a avenida Marcelino Pires como referência), sendo que os segmentos 

socioprofissionais de mais alta renda se concentram na porção norte, o que não ocorre, de 

modo geral, com o “lado de lá”. 

 Em uma sociedade segmentada socialmente ou de classes, as ações e as práticas 

sociais são mediadas pelos interesses do consumo; a luta travada entre os diferentes 

agentes sociais é, antes de mais nada, uma luta pelas condições de consumo das melhores 

localizações, embora a cidade como um todo e num sentido amplo, seja uma força de 

produção. Portanto, o consumo tem um papel de destaque no processo de (re)estruturação 

do espaço urbano e na (re)definição de suas localizações, uma vez que as relações ou 
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contradições existentes entre o individual e o coletivo são mediadas pela capacidade de 

acesso ou grau diferenciado de acesso ao espaço urbano, definidos pela possibilidade de 

consumo. 

Essas dinâmicas acabaram por imprimir na porção norte da cidade de Dourados, um 

padrão urbanístico que não se faz presente para o restante do espaço urbano, através da 

configuração dos imóveis, das ruas, da arborização, da presença de áreas de lazer, das 

escolas particulares, das instituições de ensino superior, das academias de ginástica, das 

escolas de língua. Dessa forma, o dia-a-dia das pessoas que podem optar por essa 

localização desenrola-se nessa porção da cidade, identificando tal setor com a cidade e as 

demais áreas como periferia, caracterizando um processo de “valorização” também 

simbólica e ideológica. 

2 - As vantagens asseguradas aos proprietários de terra e seus 
desdobramentos socioespaciais 

 Assim, são asseguradas vantagens aos proprietários de terra a partir das novas 

lógicas de localização impostas pelo aumento da demanda por áreas adjacentes aos 

conjuntos habitacionais - BNH 1º, 2º e 3º Planos, ou seja, a partir de condições propiciadas 

pela intervenção do poder público, uma vez que pelo simples fato de ser propriedade 

privada, a terra assegura a seu proprietário a auferição de uma renda, impondo condições 

ao próprio processo de consumo do espaço. 

 O espaço geográfico, ao mesmo tempo em que é condição, gera um produto que, 

por sua vez, será condição de um novo processo, o de reprodução. Considerando que a 

terra, enquanto matéria-prima, não pode ser reproduzida, o espaço está em constante 

processo de reprodução. Nesse sentido, a terra, enquanto mercadoria (que tem um sentido 

mais abrangente do que a terra enquanto matéria-prima), tem um “valor” que se define a 

partir da localização e de cujas vantagens apropriam-se aqueles reconhecidos legalmente 

como proprietários. 

 Assim, a discussão acerca do processo de produção de novas localizações no 

interior da cidade passa obrigatoriamente pela discussão da propriedade privada ou da 

monopolização do acesso à terra, uma vez que não podemos desconsiderar o papel 

desempenhado pelos proprietários de grandes áreas na cidade, que controlam o acesso ao 

espaço urbano, apenas permitindo-o via cobrança de renda e a partir de mudanças no uso 

do espaço, ou mesmo em decorrência dos investimentos públicos, incorporam no preço de 

seu imóvel um lucro excedente ou renda fundiária sem que necessariamente nele tenha 

feito qualquer tipo de investimento. 
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 Partindo do pressuposto de que a propriedade privada da terra assegura ao 

proprietário o direito de dela dispor de acordo com seus interesses e/ou necessidades, 

apropriando-se de um lucro excedente na forma de renda, o processo de produção do 

espaço urbano é marcado por relações diferenciadas e contraditórias. Portanto, a 

reprodução das relações sociais determina e é determinante no processo de reprodução do 

espaço. Assim, o espaço geográfico apresenta-se permeado de relações específicas, tanto 

no que diz respeito ao processo de produção quanto ao processo de apropriação e 

consumo. 

 Dessa forma, os diferentes segmentos sociais nem sempre compartilham da mesma 

concepção de cidade, pois não apenas almejam, como também vivenciam diferentes formas 

de necessidade, desejos, aspirações, dependendo da classe social à qual pertencem, o que 

resulta em formas diferenciadas de apropriação do espaço urbano que acabam por 

complexificar as contradições sociais, uma vez que as formas espaciais, são reflexo das 

contradições entre produção social e apropriação privada, ou num sentido mais amplo, da 

contradição entre os interesses e as necessidades de reprodução do capital, de um lado, e 

da reprodução da sociedade, do outro. 

 Nesse contexto, o uso ou consumo do espaço urbano passa a ser determinado por 

um duplo processo: por um lado, pelas reais necessidades de utilização e por outro, pela 

sua utilização como reserva de valor, acentuando as diferenças socioespaciais presentes “... 

não só no uso do solo, no acesso aos bens de consumo coletivo mas também na roupa, nos 

olhos, nos gestos, etc.” (Carlos, 1994, p.183). 

O espaço urbano é marcado por um movimento contínuo de (re)definição, sendo que 

ao mesmo tempo em que é produto, coloca-se enquanto possibilidade de realização desse 

movimento. Em outras palavras, o movimento/dinâmica produzido pela sociedade produz o 

espaço. 

 Ainda para Carlos na articulação entre local de moradia e preço da terra, que por sua 

vez é determinado pelo jogo de mercado “... está a essência da explicação de distribuição 

espacial dos habitantes na cidade.” (1994, p.135) 

 As divergências ou afinidades de interesses presente no plano social 

consubstanciam-se em diversos modos de atuação sobre o espaço urbano e sobretudo em 

compromissos que são assumidos em razão do poder de influência nas decisões políticas, 

sendo este um dos elementos que pressupõe um funcionamento desigual do mercado de 

terras. 

 O tipo de postura política assumida pelo poder público desencadeia um processo de 

produção, apropriação e consumo do espaço urbano socioespacialmente segmentado. 
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 Em Dourados, a partir da década de 1970, o processo de expansão territorial urbana 

ocorreu de forma acelerada, contudo, não contínua, expressando um parcelamento ou 

desmembramento de glebas transformadas em lotes urbanos, em decorrência dos 

interesses dos proprietários. Tais práticas caracterizaram uma configuração urbana 

“desordenada”, advinda da “valorização”11 da terra urbana em face dos interesses 

imobiliários, ou seja, o processo de apropriação do espaço urbano pautou-se/pauta-se pela 

lógica dos interesses privados. Essa correlação ou articulação de interesses, concretizam-se 

no espaço. Portanto, neste sentido, o grau de articulação entre o poder público e os 

interesses privados tem como cerne a garantia da propriedade privada. 

3 - Apontamentos finais 

Ao tomamos como indicador para a análise o comportamento das transações 

comerciais, estabelecendo um paralelo entre a demanda por loteamentos localizados nas 

proximidades dos conjuntos habitacionais, na porção norte,12 e loteamentos13 localizados 

em outras áreas da cidade, percebe-se que o impacto da implantação dos referidos 

conjuntos habitacionais, especialmente no processo de (re)definição da porção norte da 

cidade, conferiu vantagens para os proprietários de lotes. O comportamento das transações 

comerciais, a partir de 1975, é um indicador do interesse pela área, em razão das melhorias 

implantadas com os conjuntos habitacionais. 

A comercialização de imóveis tornou-se expressiva sobretudo no período 1977-1982, 

o que nos leva a afirmar que a implantação dos conjuntos habitacionais exerceu, de fato, 

forte influência nesse processo, na medida em que constatamos um aumento da demanda 

por imóveis em todos os loteamentos adjacentes considerados para análise. Com raras 

exceções, os loteamentos da porção norte da cidade apresentam volumes mais elevados de 

transações comerciais, sobretudo após a implantação dos conjuntos habitacionais. 

Alguns fatores possibilitam-nos tecer a seguinte observação: com pequenas 

variações, a porção norte da cidade apresenta áreas de bons negócios, gerando 

possibilidade de auferição de renda e havendo um direcionamento para segmentos 

socioprofissionais de rendas mais elevadas. O processo de ampliação de áreas bem 

servidas por infra-estrutura, equipamentos e serviços urbanos, possibilita tais práticas, 

colocando-se como uma maneira de garantir a reprodução do capital não remunerado no 

mercado financeiro. 

                                                           
11 Expressão do aumento de preço da terra urbana e não necessariamente da incorporação de 
trabalho humano. 
12 A fim de melhor caracterizar as repercussões da implantação dos conjuntos habitacionais nesse 
processo, procuramos contemplar áreas loteadas em diferentes momentos. Assim, os loteamentos 
escolhidos para análise foram: Vila Progresso (1951), Jardim Bará (1972), Portal de Dourados (1977), 
Vila Tonani (1977) e Jardim Alto da Paineiras (1981). 
13 Jardim São Pedro (1952), Vila Amaral (1962), Jardim Londrina (1976), Vila Helena (1983). 
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A nova configuração e os novos usos viabilizados pela implantação dos conjuntos 

habitacionais, possibilitaram o acesso por parte de segmentos socioprofissionais de poder 

aquisitivo mais elevado, alterando o eixo de maior demanda e status social para os 

loteamentos localizados na porção norte da cidade. 

Considerando os interesses envolvidos, os grupos ou indivíduos que possuíam 

propriedades próximas aos conjuntos habitacionais auferiram vantagens, pois capitalizaram 

no preço da terra os investimentos públicos, levando a cidade a se configurar segundo os 

seus interesses e facultando práticas especulativas. 

É o próprio ex-prefeito municipal, José Elias Moreira, quem afirma que: “A 

implantação dos conjuntos habitacionais foi vantajosa, porque trouxe o asfalto, a rede de 

energia, definiu o traçado das ruas e para os proprietários de áreas próximas significou uma 

grande valorização.” 14

O conteúdo da resposta do ex-prefeito revela o grau de diferenciação socioespacial 

que se delineou, sendo indicativo da nova configuração espacial decorrente do processo de 

destruição criadora de formas e usos, o que, por sua vez, implica na mudança da tendência 

ocupacional no interior da cidade, consubstanciando-se em formas de ocupação cada vez 

mais diferenciadas socioespacialmente, porém com grandes vantagens para os proprietários 

de imóveis ou loteadores, que passam a auferir renda mais elevada. 

Para Beltrão Sposito: 

“A prática de mercantilizar atributos reais ou imaginários que o imóvel contém 

reproduz-se segundo a lógica de apresentar ao mercado continuamente novos 

atributos, que na condição de inovações podem vender novos 

terrenos/localizações/lugares.” (1991, p. 247) 

Em decorrência desse processo, algumas áreas perderam o status de áreas 

residenciais de padrão mais elevado e deixaram de ser locus de interesse da parcela da 

população que pode optar por uma boa localização, como por exemplo, a área central. 

As áreas loteadas a partir da segunda metade da década de 1970, sobretudo na 

porção norte da cidade, tinham assegurada sua margem de lucro ou retorno, uma vez que 

essa porção da cidade se “valorizava” com o projeto de implantação dos conjuntos 

habitacionais, conferindo aos terrenos preços mais elevados e assegurando aos 

proprietários das áreas adjacentes a realização de sobretaxas de renda da terra, via venda 

ou aluguel. A fala de um loteador reforça essa afirmativa. Quando questionado acerca da 

facilidade de venda dos lotes da Vila Tonani ele respondeu: 
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“Fui obrigado a lotear para evitar que se interrompesse a expansão da área urbana de 

Dourados. Naquela época, iniciava uma ocupação ao redor, com a implantação dos 

conjuntos do BNH. A área já estava valorizando muito. Era um atrativo, pois era uma 

das últimas áreas não loteadas nesta porção da cidade. Vendi numa rapidez 

extraordinária e por um preço excelente. Vendi tanto, que não fiquei com um lote 

sequer. Sempre investi em terra. O que vendi aqui, comprei uma área rural no 

município vizinho, em Itaporã. Sempre parto do pressuposto de uma frase que ouvi em 

uma peça de teatro: terra é sempre terra, por mais caro que se compre, comprou 

barato, por mais caro que se venda, vendeu barato” 15

 A localização privilegiada do loteamento, advinda do conjunto de benfeitorias 

implementadas com a implantação dos conjuntos habitacionais (inclusive a pavimentação 

asfáltica16 das ruas de acesso e internas a partir de 1975), assegurou o preço elevado dos 

lotes, definindo assim, o perfil dos moradores que passaram a ocupar a área. 

Neste sentido, os desdobramentos socioespaciais da política adotada pelo poder 

público determinaram uma nova forma de ocupação do espaço urbano, (re)definindo novas 

lógicas de localização, impondo uma nova dinâmica, marcada pelo interesse dos 

proprietários de imóveis localizados na porção norte da cidade e provendo condições 

diferenciadas de produção, apropriação e consumo desse espaço. 
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