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Referências Bibliográficas

A partir da década de 1990, com a emergência do paradigma 
ambientalista (TOPALOV, 1997), a racionalidade ecológica  (ACSELRAD, 
2000) é incorporada pelos diferentes agentes produtores do espaço 
urbano  (CORRÊA, 2000), destacando-se o papel dos promotores 
imobiliários na difusão de uma nova forma de morar pautada pela 
proximidade ao verde e materializada nos empreendimentos residenciais 
fechados. Esses empreendimentos, característicos da expansão urbana 
recente tanto de Campinas como de Valinhos, tiveram sua implantação 
potencializada na divisa em decorrência da existência de remanescentes 
florestais combinada às novas condições de acessibilidade, variável 
destacada por Sposito (1999) como a condicionante fundamental na 
definição das escolhas locacionais pelos agentes imobiliários. Tais 
agentes têm pressionado o poder público para mudanças na legislação 
que permitam submeter a região a seus interesses corporativos, o que é 
explicitado pelas diversas propostas realizadas visando a 
refuncionalização da Fazenda Remonta.

A divisa intermunicipal Campinas-Valinhos, SP expressa as contradições 
desencadeadas com a construção do Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083). Sua dinâmica 
atual é marcada pela atuação de diversos atores, cujos interesses conflitam, sobretudo, em 
torno da Fazenda Remonta (Mapa 1). Dada a convergência do paradigma ambientalista com 
a valorização de remanescentes florestais na implantação de condomínios e loteamentos 
fechados, a fazenda foi inserida na especulação imobiliária da região após ser dividida pela 
rodovia, tornando-se objeto de propostas questionando seu uso a partir do momento em que 
teve a sua localização redefinida. Partindo desse contexto, a pesquisa buscou analisar o 
processo de refuncionalização do território da divisa Campinas-Valinhos como resultado da 
construção do Anel Viário, integrando-o à expansão da urbanização de ambos os municípios 
e discutindo a atuação dos diferentes agentes envolvidos. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica através da leitura de livros, capítulos de livros, teses, 
dissertações, monografias e artigos acerca da produção do espaço urbano; pesquisa 
documental e em sites e jornais; análise dos Planos Diretores de Campinas (1996 e 2006) e de 
Valinhos (2004); acompanhamento de oficinas participativas do Plano Local de Gestão (PLG) 
da Macrozona 4 de Campinas; trabalho de campo; e entrevistas abertas semi-estruturadas.

A atual dinâmica da divisa Campinas-Valinhos está relacionada 
com as tendências de produção do espaço urbano que já vinham se 
desenvolvendo nos municípios envolvidos. Ao incrementar as 
condições de acessibilidade e dividir a Fazenda Remonta, a 
construção do Anel Viário atuou de modo a impulsioná-la, o que foi 
canalizado pela ação da Prefeitura de Campinas por meio dos Planos 
Diretores de 1996 e 2006. Apesar de afetarem toda a dinâmica da 
região, as mudanças realizadas através da legislação não tiveram 
suas consequências discutidas com a população, uma vez que a 
participação da mesma é definida de maneira verticalizada, 
negligenciando as demandas sociais em favor de outros interesses, 
sobretudo dos empreendedores imobiliários. A refuncionalização da 
divisa Campinas-Valinhos, especialmente de sua porção campineira, 
tem demonstrado, assim, a valorização da cidade econômica  em 
detrimento da cidade social (SANTOS, 2005) . 
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Metodologia

Introdução

Mudanças importantes foram efetivadas através dos Planos 
Diretores de 1996 e 2006 de Campinas, destacando-se a 
completa inserção da região na Macrozona 4 - Área de 
Urbanização Prioritária (Mapas 2 e 3) e sua indicação como área 
para implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse 
Social (EHIS). Além disso, viu-se o direcionamento da 
participação dos moradores por meio da regionalização como 
ferramenta do planejamento de Campinas (Mapa 4), fazendo do 
Estado o agente impulsionador da dinâmica da região ao 
estimular a reprodução e reafirmação das contradições da 
produção capitalista do espaço urbano.

Empreendimento Parque das Águas, localizado no Pq. Jambeiro em Campinas. Fonte: Claudiane Tonetti, 03/12/2011.

Empreendimento vista Valley. Fonte: Claudiane Tonetti, 03/12/2011.

Loteamento Pq. Lausanne com a Estação Ecológica de Valinhos ao lado. Fonte: Claudiane Tonetti, 03/12/2011.

Mapa 2: Macrozona 6 do Plano Diretor de 1996.

Mapa 3: Macrozona 4 do Plano Diretor de 2006.

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas, 2006.

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas, 1996.

Fonte: Claudiane Tonetti, 31/05/2011.

Mapa 4: Regionalização para definição da participação popular na elaboração do PLG da macrozona 4.
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