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Resumo: O artigo constitui-se de apontamentos sobre a política urbana no município de 

Londrina. Tem como objetivo indicar elementos para a compreensão do processo de 
acumulação capitalista no espaço urbano do município, a partir da análise de dois 
empreendimentos imobiliários recentes: um complexo imobiliário de iniciativa privada e um 
empreendimento habitacional de interesse social. Para tanto utiliza a pesquisa bibliográfica e  
documental, tendo ainda como fontes reportagens de mídia digital e impressa. Como resultado 
comprova-se a hipótese central de que o estado é o principal agente do processo de 
acumulação capitalista no espaço urbano. 

Palavras-chave: especulação imobiliária, acumulação capitalista e espaço urbano 

Abstract:. The article consists of notes on urban policy in Londrina. Aims to indicate elements 
for understanding the process of capitalist accumulation in the urban space of the city, from the 
analysis of two recent real estate developments: a real estate complex of private enterprise and 
a housing project of social interest. For that uses the bibliographic and documentary research, 
and still reports as sources of digital and print media. As a result proves to central hypothesis 
that the state is the main agent of the process of capitalist accumulation in urban space. 
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INTRODUÇÃO 

 
As transformações societárias, o crescimento populacional, as diferenças econômicas, 

sociais e políticas presentes nas grandes cidades, nos levam a pensar sobre as condições 

históricas que dão origem à chamada profunda crise que atravessa o capitalismo.  

Esse modo de produção e reprodução social vem favorecendo o esvaziamento da 

percepção das contradições da sociedade de classes sendo inúmeras as situações em que as 

diferenças são renegadas, resultando na transformação dos diferentes em desiguais.   

A gestão das cidades e das políticas habitacionais também segue a lógica 

fragmentadora e alienante do sistema capitalista apresentando medidas conformistas com a 

regra geral preestabelecida da reprodução da sociedade, mas que de forma nenhuma pode 

alterar a própria regra geral e, conforme assinala Mészáros, o capital é irreformável porque pela 

sua própria natureza, como totalidade reguladora sistêmica, é totalmente incorrigível 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 27). 

O espaço urbano é mutável e suas transformações estão sempre conectadas às 

dinâmicas econômicas e sociais, tendo o estado como sujeito protagonista deste processo, 

demonstrando na sua conformação as diferentes lógicas e interesses existentes.  

Este artigo tem como objetivo demonstrar como o estado se torna o principal agente do 

processo de acumulação capitalista no espaço urbano do município de Londrina, Pr., a partir 

da análise de dois empreendimentos imobiliários recentes: um complexo imobiliário de iniciativa 

privada e um empreendimento habitacional de interesse social. 

Os dados foram coletados mediante pesquisa bibliográfica e documental, utilizando 

como fontes reportagens de jornais locais impressos e mídia digital, bem como o resultado de 

um levantamento sócio econômico realizado em 2007/2008, com famílias moradoras em 

ocupações irregulares em Londrina. 

 

1. RELAÇÃO ENTRE MERCADO E ESTADO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

NO MUNICÍPIO LONDRINA  

 

A expansão físico-territorial da cidade de Londrina foi resultado imediato da lógica dos 

interesses imobiliários e das práticas especulativas, da valorização do preço da terra urbana, 

do caráter cíclico do mercado imobiliário, da oferta de terrenos em novos loteamentos, da 

construção civil em geral, consoante a conjuntura econômica e financeira brasileira, e da ação 

do Estado ao localizar os conjuntos habitacionais em áreas desvalorizadas, proliferando áreas 

de afastamento socioespacial e vazios urbanos. 
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Os loteamentos, formas importantes por meio das quais se realiza o processo de 

expansão da cidade, mantêm íntimas relações com as redefinições da forma urbana, tendo 

seus agentes de ponta (proprietários, incorporadores, construtores, corretores etc.), como um 

elo entre a ordem próxima e a ordem distante, para as quais a cidade se constitui numa 

mediação, pois a produção de loteamentos mantém uma estreita relação com as conjunturas 

específicas e com as estruturas e formas herdadas (FRESCA e OLIVEIRA, 2005, p. 55). 

Atualmente Londrina é exemplo disso, pois há um acentuado direcionamento dos 

recursos públicos para a promoção de empreendimentos urbanos cujo sentido é o de permitir a 

(re)valorização urbana de determinados setores da cidade, cuja escolha, segundo a autora não 

é aleatória. Destacamos nesse sentido, a construção de Shopping Centers e de alguns 

conjuntos habitacionais. 

Ainda, em fins da década de 1990 e início da década de 2000, quando a expansão da 

malha urbana demandou, inclusive, a criação da Zona de Expansão Urbana, constante no 

Plano Diretor de 1998, a cidade teve seus limites alargados, sobretudo na área sudoeste, como 

uma resultante da valorização diferencial da terra urbana por conta da construção do Shopping 

Catuaí no início da década de 1990, seguida pela construção de vários loteamentos de  

condomínios fechados. 

Para Harvey entretanto,  

se o direcionamento desses recursos beneficia apenas determinados espaços 
pela valorização imobiliária correspondente, os efeitos perversos tendem a 
alcançar os sujeitos que estão inseridos em espaços que ficam à margem dessa 
revalorização. Isso porque, ao mesmo tempo em que os subsídios locais para o 
capital provavelmente irão aumentar, a provisão local para os menos 
privilegiados irá diminuir, produzindo uma maior polarização na distribuição social 
da renda real HARVEY (1996, p. 58).   

 

A produção de loteamentos, segundo Fresca e Oliveira (2002, p. 55) se constitui num 

importante ramo do setor imobiliário pelo papel significativo que desempenha no contexto da 

formação econômico-social capitalista pois, além de contribuir no combate à baixa tendencial 

da taxa de lucro, compreende a valorização do solo urbano ao envolver transformações no seu 

uso a mudanças na esfera das localizações, provenientes da adição do trabalho social ao solo. 

Em Londrina, esse processo é tanto um resultado, como um fator de exacerbação da 

segregação socioespacial e do processo de valorização-especulação do solo urbano. 

(FRESCA E OLIVEIRA, 2002, p. 58).  

Entre os loteamentos executados no século passado (1970/1980), grandes vazios 

urbanos foram deixados anos a mercê de especuladores e atualmente, neles estão sendo 

construídos shopping centers. Conforme afirma Robira (2005, p.12-18), as renovações 

urbanísticas “relâmpagos”, ao mesmo tempo em que re-capitalizam um território-reserva, 

produzem outros lugares ou, novos territórios-reserva, mas que, enquanto aguardam a 
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revalorização e em virtude da falta de investimentos públicos, constituem-se em espaços 

progressivamente deteriorados. 

O Complexo Marco Zero4 de Londrina se constitui num centro empresarial e comercial, 

o qual abriga o Shopping Boulevard com lojas comerciais, salas de cinema, hipermercado; 

futuras torres comerciais e residenciais; além de outros empreendimentos privados. As 

condições necessárias para sua viabilização foram criadas pela iniciativa privada, sobretudo, 

pela intermediação de incorporadores locais na gestão do empreendimento. Contudo, o poder 

público, ao assegurar a construção de um Teatro Municipal no local – o que se deu após longa 

polêmica por conta de localizá-lo ao lado de um grande empreendimento privado, tornou ainda 

mais interessante e possível a viabilidade do empreendimento. Além da presença do poder 

público na construção do futuro Teatro Municipal no mesmo local, há também empresários da 

cidade e de outros lugares, como por exemplo, o Grupo Wal Mart com um hipermercado 

(dentro do Shopping Center). A empresa de Negócios Imobiliários gestora de toda a obra 

participou das decisões desde o início das negociações, na aquisição do terreno destinando 

parcela à Prefeitura Municipal de Londrina (PML), como “doação” para a construção do Teatro 

Municipal.  

Sabemos que o capital que aquece o setor financeiro, especialmente o de shopping 

centers no Brasil, vem principalmente dos Estados Unidos e do Canadá, e buscam parceiros 

nacionais que já tem o know-how. É o caso do Shopping Boulevard que, tem como investidores 

o grupo norte-americano Developers Diversified Realty (DDR); o Sonae Sierra, de Portugal; e a 

londrinense Raul Fulgêncio – Negócios Imobiliários. 

Esse caso da Zona Leste demonstra a contradição, pois, num mesmo espaço 

fragmentado e segregador convivem diferentes segmentos sócio-econômicos, a qual tende a 

se acentuar aceleradamente nos próximos anos tendo em vista os processos que se instalaram 

no local. O exemplo do Complexo Marco Zero é bastante ilustre: primeiro por se situar numa 

área composta por bairros de população de baixa renda, sendo eles: Fraternidade e Interlagos 

e uma ocupação irregular que parte dela, foi removida do local, e ainda, em razão do 

escândalo político5 que a Raul Fulgencio- Negócios Imobiliários responde atualmente. 

                                                
4
  Estrategicamente localizado e dotado de vantagens locacionais e logísticas excepcionais, o empreendimento 

exercerá grande centralidade na cidade toda, engendrando profundas modificações na estruturação do espaço intra-
urbano pelos próximos anos. O terreno onde está  edificado o Complexo Marco Zero encontra-se privilegiado em 
sua localização, pois está próximo a duas grandes avenidas que conectam a cidade de norte a sul e de leste a oeste 
respectivamente as avenidas Dez de Dezembro e Leste- Oeste, dois grandes corredores de tráfego que permitem 
uma facilidade em termos logísticos e de deslocamento viário, interligados por uma rotatória, sendo esta a mais 
movimentada da cidade. O terreno também está muito próximo do Terminal Rodoviário José Garcia, além, de situar-
se a 900 metros do centro comercial da cidade (Amorin, 2011).  
Raul Fulgêncio – Negócios Imobiliários – Mídia Center: “Obras no Marco Zero começam nos próximos dias”. 
Disponível http://www.sub100.com.br/empresas/imob/raulfulgencio/layout.php?id=934&local=noticias. 
5
 Raul Fulgêncio: Rombo aos cofres públicos pode passar dos R$ 40 mi.  Área do complexo Marco Zero (shopping, 

hotel e Leroy): 215 mil metros quadrados. Segundo a lei, para o empreendimento ser liberado pela prefeitura, entre 
outras medidas, é necessário que o empreendedor repasse a prefeitura, 35% do terreno, neste caso, 75mil metros 
quadrados. Pelos documentos que tramita na Camara de vereadores e junto a diversos órgãos, inclusive da 



 

5 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

As expectativas de valorização já se fazem presente entre os investidores, de todos os 

níveis, desde pequenos incorporadores até grandes empresas do país e da cidade, que 

passaram a investir no segmento residencial nas proximidades do Complexo. É o caso da MRV 

construtora de Belo Horizonte e da Yticon, a última sendo de Londrina. Já estão sendo 

edificados empreendimentos disponíveis para famílias de 03 a 06 salários mínimos, que 

buscam através do mercado uma moradia. Mais uma vez assistimos a lógica do mercado 

predominando.  

Segundo Amorin (2011) a área do Complexo Marco Zero anteriormente havia sido 

cogitada para receber um empreendimento habitacional, e à implantação de um terminal de 

ônibus para a cidade. No entanto, o grupo privado conduziu a mudança da reocupação da 

área, um grande vazio urbano com alto potencial de valorização e excelente localização.  

Outro recente caso é para o Residencial Vista Bela6, (2011) foi construído em um 

terreno antes ocupado pela agricultura, principalmente cultivo de soja e trigo, identificando 

claramente quando se percorria o canteiro de obras as plantações das referidas culturas nas 

áreas vizinhas ao empreendimento.  

O Residencial Vista Bela está localizado nas proximidades da região dos Cinco 

Conjuntos, área de habitação popular que surgiu na década de 80, e faz divisa com o 

município de Cambé.  

Em 2009 foi apresentado como o maior canteiro de obras do Programa Federal Minha 

Casa Minha Vida – MCMV7, construído em parceria com o município. Até o presente 

momento não há escola, não há posto de saúde e nenhum outro equipamento social, 

necessários a essa população, exceto um centro de Educação Infantil que fora construído 

devido a forte pressão dos moradores, entregue em 2013.  

                                                                                                                                                       
prefeitura, por tanto oficiais, Raul Fulgêncio repassou a prefeitura, em valores arredondados, 15mil metros 
quadrados para alargamento de ruas e 19 mil metros quadrados para a construção do teatro municipal. 19 + 15 = 34 
mil metros quadrados, pra 75 mil faltam 41 mil. É ai que entra um dos maiores assaltos aos cofres públicos 
municipais já feitos na história de Londrina. Coisa pra dar inveja ao pior dos larápios que já passaram por aqui. Para 
completar a área que deveria ser repassada ao município, Raul Fulgêncio entregou 39 mil metros quadrados da 
mata do Marco Zero. Área de preservação permanente APP e o pior, de acordo com a lei 7755 de 08/06/1999, 
tombada como patrimônio histórico. Esse terreno não poderia e não pode ser aceito como contra partida pois, repito, 
é uma área de preservação permanente e tombada pelo patrimônio histórico. A lei PROÍBE a aceitação. Diogo Hutt 
25/02/2014. http://diogohutt.blogspot.com.br/2014/02/raul-fulgencio-rombo-aos-cofres.html. Acesso 28/03/2014. 
6
 Residencial Vista Bela, se  localiza na Região Norte de Londrina, é composto por 2.712 unidades habitacionais 

verticais e horizontais. Construído através do Programa Minha Casa Minha Vida, na época sendo considerado o 
maior canteiro de obras do Brasil. O referido bairro foi contemplado através de políticas habitacionais para oferecer à 
população a moradia, desconsiderando toda garantia e o exercício de direitos dessa população, que deve assegurar 
uma condição de ocupação estável, dotada de infraestrutura e acesso a equipamentos coletivos.  
7
 Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – O PMCMV é parte constitutiva do PAC, e foi Instituído pela Lei 

11977/2009 foi regulamentado pelo Decreto 6962/2009. Um dos setores importantes neste processo é o da 
construção civil, que abrange tanto a moradia popular como saneamento básico, a própria construção pesada e de 
infraestrutura, fortalecendo o setor e gerando emprego e renda à população. (LONDRINA, 2011, p. 158)  

http://diogohutt.blogspot.com.br/2014/02/raul-fulgencio-rombo-aos-cofres.html
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Quando da época de sua construção já gerava muita polêmica: 

A situação está bastante precária e comprometedora, não houve 
planejamento para a vinda dessas famílias, desde 2009 quando o 
projeto foi lançado, alertamos para a falta de infraestrutura no local. 
Entrevista da conselheira tutelar para o Jornal de Londrina (2011 p. 06) 

  

As contradições se faziam presentes, o representante do poder público respondeu aos 

questionamentos, alegando não ser de sua responsabilidade a falta de estrutura urbana do 

recém criado conjunto habitacional: 

 
Não faltou planejamento, tudo foi muito bem planejado desde o inicio do 
projeto em 2009. A construção do Vista Bela é de responsabilidade da 
iniciativa privada as construtoras: Protenge, Terra Nova e Artenge e o 
projeto passou por análise da Caixa Econômica Federal. Antes de 
aprovar o financiamento do projeto, a Caixa fez uma avaliação da 
infraestrutura e dos equipamentos públicos nos bairros do entorno. 
(Jornal de Londrina/2011 p.06) 

 

Através desta resposta, foi possível deduzir uma atuação do Estado aliando interesses 

econômicos aos políticos, influenciado por proprietários fundiários e promotores imobiliários, 

visto que, em grande medida, atuam de maneira conjunta, promovendo formas de produção e 

apropriação do espaço segundo os interesses dominantes. 

Araújo (2003) retrata que para evitar a edificação de conjuntos habitacionais de 

extensas dimensões, a exemplo do acontecido nos anos 80 com os empreendimentos do 

Banco Nacional de Habitação - BNH, os quais produziam espaços segregados, com morfologia 

monótona, de qualidade urbana inferior e com baixo nível de habitabilidade para o perfil da 

demanda, o PMCMV define como limite máximo para cada empreendimento a construção de 

500 unidades habitacionais ou condomínios segmentados em até 250 habitações.  

Porém, segundo o autor, este tipo de regra não impede a estratégia empresarial de 

formação de grandes glebas parceladas e novos conjuntos de grande extensão aprovados de 

forma fracionada. Desta forma, as construtoras definem uma planta genérica que se enquadre 

nas normativas da Caixa Econômica Federal - CEF, garantindo a aprovação de inúmeros 

projetos similares em diferentes terrenos. Foi o que ocorreu nesse caso de Londrina, três 

construtoras juntas idealizaram a proposta e foi aprovada por etapas.   

Como afirma Harvey, o movimento cíclico do capital, sempre apresentará suas 

contradições internas. No capitalismo, o crescimento harmonioso ou equilibrado é, segundo 

Marx, inteiramente acidental, devido à natureza espontânea e caótica da produção de 

mercadorias sob o capitalismo competitivo (HARVEY, 2005, p. 44). 

Nesta perspectiva, surge a necessidade de superação da cidade como o lugar onde 

ocorre a acumulação capitalista e passa a ser ela mesma o objeto de acumulação do capital, o 

processo de valorização da cidade passa a ser central, passando a medir sua produtividade e a 

sua valorização. 
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2. A TENDÊNCIA DESTERRITORIALIZADORA DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA. 

 

Como explica Saquet (2013, p. 172) os territórios e as territorialidades são multiformes, 

com múltiplos conteúdos. Tanto as forças materiais como as ideárias são (i)materiais, 

produzindo des-continuidades, tempos e territórios. A tendência desterritorializadora do capital 

evidenciam as relações sociais que representam a reprodução do homem e da sociedade.  

Assim, podemos entender a cidade como espaço multiforme, onde coexistem espaços 

com valorização e formas de ocupação distintas. Este processo de uso e ocupação do espaço 

urbano promove, também, condições diferenciadas que determinam uma desigualdade que 

atribui o valor de cada pessoa. Tais distorções contribuem para que o homem passe 

literalmente a valer em função do lugar onde vive e, muitas vezes, independente de sua 

vontade, essas circunstâncias levam a migrações forçadas e consequentemente localizações 

forçadas, que contribuem para aumentar a pobreza (SANTOS, 1998, p. 112-113).  

Dentres os inúmeros exemplos da relação direta entre mercado e estado na produção 

do espaço urbano no município, este estudo centra-se no emblemático empreendimento 

denominado Marco Zero, instalado em área que a priori seria destinada para habitação de 

interesse social, por considerarmos que sua formação demonstra como se concretiza a 

relação entre estado e mercado na produção do espaço urbano capitalista.  

Em trabalho de pesquisa8 que realizamos em parceria com a COHAB/LD no ano de 

2007, entrevistamos alguns moradores que ocupavam áreas próximas ao Marco Zero. Diziam 

que seriam expulsos de lá, pois um grande Shopping Center seria construído e a população 

pobre não poderia permanecer no local. Esse caso demonstra a expulsão de uma população 

em detrimento da valorização de áreas que não são passíveis de regularização, não há oferta 

de lote disponível, pois a área já pertencia aos grandes empreendedores imobiliários. 

Observa-se que ao mesmo tempo em que se expandia o capital imobiliário para 

grandes redes comerciais e de shopping centers que se instalaram a partir de 2011, também 

ocorria a expansão dos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV em 

regiões diferentes da cidade, para onde foram removidas famílias que residiam nas 

proximidades da área que foi instalado o empreendimento comercial.  

Cabe destacar, que as famílias atendidas no Residencial Vista Bela eram, em sua 

maioria somando 1723 famílias, provenientes da região norte da cidade, mas houve também 

famílias advindas das demais regiões do município. A região leste representa a segunda 

região com maior número de famílias atendidas, sendo o total de 556, seguidas da região 

                                                
8
 Levantamento sócio econômico das famílias moradoras em ocupações irregulares no município de Londrina. 

Cordeiro-  2007-2008. 
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centro com 241 famílias, região oeste com 171 famílias e região sul com 21 famílias que se 

mudaram para o  residencial Vista Bela.  

Entendemos que o fato ilustrado, expõe a desigualdade que decorre da apropriação 

imobiliária de caráter especulativo que ocasiona expropriação daqueles que carecem de 

recursos não só econômicos, mas também políticos para se fixar nas áreas melhor servidas e 

que leva à expulsão para as distantes e desprovidas periferias. 

 
Especulação imobiliária não se exprime tão somente pela retensão de terrenos que se 
situam entre um centro de suas zonas periféricas. Ela se apresenta também com 
imenso vigor dentro das próprias áreas centrais, quando zonas estagnadas ou 
decadentes recebem investimentos em serviços ou infraestruturas básicas 
(KOWARICK, 1993. p.40). 

  

A implantação do complexo Marco Zero na região leste é uma ação clara de 

especulação imobiliária, (re)estruturação urbana por agir em bairros antigos da cidade e, 

sobretudo, de luta de classes, onde o processo de desenvolvimento da cidade é a 

manifestação espacial do processo de acumulação do capital.  

O que assistimos com a habitação de interesse social é o mesmo processo de 

construção dos conjuntos habitacionais realizados na década de 1980, viabilizados sem a 

necessária infraestrutura, distante do centro da cidade, empurrando a população cada vez mais 

distante e com interesses políticos eleitoreiros que marcam a atuação na construção de grande 

quantidade de casas.    

O poder de compra da população que reside nesses locais distantes da cidade não 

permite adquirir uma casa ou lote, vão comprar lotes mais distantes ou participar dos 

programas oferecidos pelo município como é o caso do Vista Bela e vão ter que percorrer 

longas distâncias (o residencial está a mais ou menos 08 Km de distância do centro da cidade) 

gastar mais em transporte, tempo e dinheiro.  

Buscando compreender o motivo da execução do Residencial Vista Bela que traz a 

marca da segregação socioespacial, diz Rodrigues (1988) que ao realizar a incorporação, 

altera-se o preço da terra e também das áreas da vizinhança. Há um aumento do preço 

decorrente do trabalho realizado na área, mais o preço da terra redefinido pelo loteamento e 

mais a valorização futura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com o avanço do processo de acumulação, o Estado cada vez mais participa da 

realização do grande capital, fornecendo insumos básicos e tornando-se ele próprio um agente 

produtor, provocando a crescente exclusão de trabalhadores das riquezas produzidas no 

processo produtivo.  
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Em Londrina podemos constatarar que o espaço urbano tem se estruturado a partir de 

intervenções do poder público associado aos incorporadores imobiliários, levando a cidade a 

experimentar mudanças significativas nos últimos anos.  

O resultado claramente observável é a segregação socioespacial da classe 

trabalhadora em regiões cada vez mais distantes da área central que, consequentemente, se 

compõem de espaços mais valorizados para os grandes capitais, conforme demonstrado na 

análise dos dois empreendimentos.  

A produção espacial que se manifesta sob as formas de apropriação, utilização e 

ocupação de uma dada área, no momento específico que se revela o seu uso, produz uma 

cidade fragmentada e hierarquizada, contribuindo para um aprofundamento da divisão social 

do espaço urbano. 

Nesse processo que leva a concluir que a expropriação dos trabalhadores pela 

especulação imobiliária é inerente ao modo de produção capitalista e que a segregação 

territorial é resultante da apropriação privada do espaço urbano, há que se considerar 

contraditoriamente, que a política habitacional tem como função indicar perspectivas no que 

tange ao direito à Habitação de Interesse Social. Assim sendo, o mesmo estado que se 

caraceriza como principal agente do processo de acumulação capitalista no espaço urbano é 

permeado pelas relações de poder e pressionado pelas lutas e estratégias de enfrentamento 

ao movimento do capital travada pelos movimentos sociais organizados a partir das demandas 

da classe trabalhadora pelo direito à moradia digna e o direito à cidade. Para tanto, as 

populações vítimas da tendência desterritorializadora da especulação imobiliária, precisam de 

um tempo histórico de construção da re-territorialização necessária para a re-construção da 

identidade territorial no local de moradia imprescindíveis à criação dos vínculos de 

pertencimento sociais e comunitários do espaço vivido. 
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