
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

MESTRADO EM URBANISMO

ANA CAROLINA D’AVILA BITENCOURT

CAMPINAS
2008

CIDADES - ESPAÇOS URBANOS (?):
A esfera de vida pública diante novas territorialidades urbanas.

Estudo de caso no Município de Valinhos - SP



Dissertação de Mestrado apresentada como 

exigência para a obtenção do Título de 

Mestre na área de Urbanismo, ao Programa 

de Pós Graduação em Urbanismo, Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas.

Ana Carolina D'avila Bitencourt
  Prof. Dr. Denio Benfatti Orientador

A esfera de vida pública diante 

novas territorialidades urbanas. Estudo de 

caso no Município de Valinhos - SP

CIDADES - 
ESPAÇOS URBANOS (?)

PU
C 
? 

Ca
m

pi
na

s 
20

08



Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Sistema de Bibliotecas e

Informação - SBI - PUC-Campinas

t711.4    Bitencourt, Ana Carolina D'avila .
B624c         Cidades - espaços urbanos (?): a esfera de vida pública diante de novas territorialidades urbanas. 
              Estudo de caso no município de Valinhos - SP / Ana Carolina D'avila Bitencourt. - Campinas: PUC-   
              Campinas, 2008.                 
                   143p.

                   Orientador:  Denio Benfatti.
                   Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências
                   Exatas, Ambientais e de Tecnologias, Pós-Graduação em Urbanismo.
                   Inclui bibliografia.

             1. Cidades e vilas - Arquitetura. 2. Cidades e vilas - Valinhos (SP). 3. Espaços públicos. 4. Condomínio 
              (Habitação). 5. Conjuntos habitacionais. I. Benfatti, Denio. II. Pontifícia Universidade Católica de
              Campinas. Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias. 
              Pós-Graduação em Urbanismo. III. Título.

                                                                          22.ed.CDD - t711.4 





Agradeço primeiramente ao Prof. Dr. Eugenio Fernandes Queiroga, 

pela amizade, incentivo, orientação e pelos ensinamentos 

transmitidos no decorrer desse trabalho. 

A todos os professores e coordenadores do curso de urbanismo da 

PUC - Campinas, em especial Prof. Dr. Denio Benfati e Prof. Dr. 

Wilson Ribeiro Jr., pelos ensinamentos e apoio constantes.

Ao Prof. Dr. Sílvio Soares Macedo e Prof. Dr. José Roberto Merlin, 

pelos valiosos comentários no Exame de Qualificação.

Aos colegas do curso de pós-graduação pela amizade e 

companheirismo. Dani e Pedro, seria difícil sem vocês!

Ao apoio e auxilio prestado pela equipe da secretaria. Paulinha e 

Rose, obrigada pelos recados, lembretes e pela boa companhia. 

Aos meus queridos Márcio e Tati, obrigado pelo apoio e compreensão 

em minhas ausências. Aos amigos presentes, em especial, Fábio pela 

dedicação e paciência no auxílio do projeto gráfico.

Aos meus pais, Wilson e Célia, meus irmãos, Wilson, Henrique, David 

e Augusto pelo apoio incondicional. A vocês dedico este trabalho.

A
G

R
A

D
E

C
IM

E
N

T
O



Neste trabalho investiga-se a dinâmica urbana e a expansão 

da cidade contemporânea através dos condomínios 

horizontais fechados no município de Valinhos - SP, 

discutindo como esses novos espaços têm propiciado uma 

nova cultura na forma de morar na escala metropolitana. 

Nesse sentido, esta dissertação tem como objetivo 

apresentar uma nova dinâmica urbana de produção da 

cidade e refletir sobre a emergência dessa nova forma de 

moradia e seus reflexos nas estruturas urbanas da cidade. 

Compreender as mudanças que ocorreram na cidade, desde 

a década de 1970, embasa as análises sobre os novos 

espaços urbanos, que recriam as formas e os usos da cidade 

tradicional de forma excludente. A urbanização 

contemporânea analisada em seus fragmentos, evidencia as 

peculiaridades do espraiamento urbano e as formas de 

sociabilidade no espaço. 

Palavras  Chaves:

cidade contemporânea, novos espaços urbanos, cotidiano, 

espaços públicos, condomínio fechado.
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This study researches the urban dynamic and the expansion 

of the city through the residential lot-like condominium form in 

the city of Valinhos, Campinas metropolitan area, state of São 

Paulo. It is analyzed how this new areas have provided a new 

culture in living, regarding the mentioned metropolitan area. 

In this sense, this study aims to show a new urban dynamic 

and analyses the emergence of this new way of living and its 

impact in the urban structures. Understanding this changes 

that occurred in the city, since the 70's of the last century, 

give a base to discuss the new urban spaces, which recreate 

the forms and uses of a traditional city, but in a different and 

excluding way. The contemporary city analyzed in its 

fragments, shows the peculiarity of urban growth and the 

sociability interaction in the space.

Key words:

Contemporary city, new urban spaces, quotidian, public 

spaces, guard-gated communities.
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Diante  do processo de urbanização dispersa nas formações urbanas mais complexas - 

aglomerados urbanos brasileiro, metrópoles, megalópoles - elegemos o município de 

Valinhos como objeto de estudo, uma vez que explicita questões relacionadas à dinâmica 

de crescimento da cidade contemporânea e as mudanças significativas no cotidiano do 

município e da região. 

O município de Valinhos situa-se na Região Metropolitana de Campinas (RMC), e 
1atualmente ocupa a 10ª posição entre as cidades mais ricas do Estado São Paulo . A 

2extensão territorial  de Valinhos é 148 km², sendo 89 km² de área rural e 59 km² de área 
3

urbana . Em 2007 a população estimada foi  de 93.235 habitantes.

4
Assim como outras cidades que compõem o conglomerado metropolitano , Valinhos 

1 Segundo o ranking do Índice de Desenvolvimento Econômico Equilibrado - IDEE, elaborado pelo Instituto de Estudos 

Metropolitanos (IEME). O IDEE do município é interpretado com base em dados per capita de Potencial de Consumo,  

Valor Adicionado, Inclusão Digital , IPVA  e ISS . Jornal Correio Popular, 30/7/2004.
2 A extensão territorial de Valinhos corresponde a 3% da RMC.
3 Dados do IBGE. 
4 No Estado de São Paulo, existem três Regiões Metropolitanas: de São Paulo, da Baixada Santista e de Campinas, que 

concentram cerca de 24 milhões de habitantes, ou seja, 58,5% da população do Estado e 12,9% do total do País. Fonte: 

Emplasa. 



exprime características peculiares que representam uma mudança no comportamento do 

cidadão em sua relação com a cidade. É eleita como “cidade dormitório” por sua 

localização estratégica, pela proximidade a vias de escoamento rápido para a capital e 

demais centros urbanos. Diante desse quadro, muda-se o padrão de centro-periferia no 

que diz respeito aos deslocamentos cotidianos de moradores e trabalhadores, os quais 

organizam suas vidas na dependência com os grandes centros comerciais e de serviços, 

situados ao logo dos eixos viários, ou seja, descentralizados, e muitas vezes mantendo 

relações de trabalho em cidades próximas. 

Nessa realidade, novos espaços urbanos, surgidos a partir da década de 1970, 

constituem uma nova modalidade de ocupação. A figura condômino/loteamento fechado 

muda consideravelmente a dinâmica de produção do tecido urbano e apresenta 

profundas modificações na maneira de morar e viver na “cidade”.

Constitui problemática do presente trabalho, a emergência de uma forma particular de 

produção de espaço - os condomínios horizontais fechados, tendo como base a análise 

do tecido urbano de Valinhos. Entre fragmentos do município, buscou-se compreender a 

vivência cotidiana de seus moradores, bem como as formas de sociabilidade diante dos 

novos espaços urbanos.

Os padrões de urbanização dispersa e as novas formas de tecido urbano difundem-se 

entre 1970 e 1980. Um dos fatores históricos que possibilitaram esse novo padrão de 

urbanização foi a consolidação da Rodovia Anhanguera a partir de 1949, data de sua 
5inauguração, e a procura pela aquisição da segunda residência  nas proximidades da 

capital, especialmente em Valinhos, em terrenos próximos à rodovia. Segundo Reis Filho 

(2006), até por volta de 1940, era pouco comum as residências de recreio para uso nos 

fins de semana e nos períodos de férias.  

No final dos anos quarenta com a inauguração das primeiras rodovias pavimentadas 

houve um aumento no interesse pela aquisição desses imóveis com essa finalidade, o 

que coincide com a criação do município de Valinhos, em 1953, por desmembramento do 

município de Campinas, momento de expansão da mancha urbana impulsionado pelo 

crescimento das atividades agrícolas, assim como pelas atividades do setor industrial. O 

município também teve seu processo de urbanização acelerado como reflexo do grande 

5 Veremos adiante que durante esse período a adoção de segunda residência por parte de moradores dos grandes 

centros urbanos no município de Valinhos foi quantitativamente significativa para a consolidação dos padrões 

urbanísticos atuais da cidade. 
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crescimento populacional experimentado por Campinas entre as décadas de 1960 e      

1970, porém a forma de ocupação dessa época é marcada pela a vinda de paulistanos em 

busca de chácaras de lazer ou segunda residência. Assim, foi possível evidenciar as 

vantagens de morar dentro e fora das áreas metropolitanas, uma vez que a fácil 

acessibilidade pelas rodovias e a não convivência com os problemas dos grandes 

centros, induzem a inversão do que eram as segundas residências em residências fixas. 

Processos como esse vem acontecendo de forma significativa até hoje (proprietários que 

se transferem para o que era a segunda residência), porém o elemento de maior atração 

de migrantes são em 2008 os condomínios fechados. A busca crescente por esses 

espaços de moradia vem demonstrando que a mobilidade propicia a transformação das 

bases da sociabilidade. 

“A intensificação dessa mobilidade certamente foi um dos 

condicionantes do surgimento e/ou crescimento das formas de 

movimentação populacional bastante típica de regiões com grande nível 

de integração, como é o caso da migração pendular. Esta não só reflete 

o distanciamento progressivo entre o lugar de moradia e o de trabalho, 

fruto da não-coincidência dos padrões de distribuição da população e da 

atividade econômica e social dentro da Região Metropolitana, mas 

também elementos ligados à forte segregação espacial da população.”

 (CUNHA, 1994:122)

Reis (2006) define os novos modos de vida nas áreas de urbanização dispersa como a 

construção do “provincianismo metropolitano”:

“O processo de desconcentração em escala regional desencadeia 

mudanças significativas nos modos de vida dos habitantes. Os meios de 

transporte individuais e coletivos, a tecnologia de comunicação, o 

surgimento de pequenas áreas urbanas ao longo de rodovias e a 

expansão do setor de serviços possibilitam aos moradores da faixa de 

urbanização dispersa usufruírem de vantagens de uma metrópole 

(educação, compras, programa cultural, lazer e serviços diversificados) 

e, ao mesmo tempo, permitem-lhes a participação em uma organização 

local de características provincianas, com vizinhança limitada, maior 

contato com a natureza, organização da vida coletiva etc.”

(REIS, 2006:151)

Esta forma de moradia das classes média e alta - o que caracteriza o padrão de ocupação  

de Valinhos  estudado - é entendida por Caldeira (2000) como a versão residencial de 

uma nova maneira de segregação sócio-espacial nas cidades contemporâneas e pode 
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ser compreendida como a busca por melhor “qualidade de vida”, status e temor à 

violência urbana.

“Os condomínios fechados estão mudando consideravelmente a 

maneira de como as pessoas das classes média e alta vivem, 

consomem, trabalham e gastam seu tempo de lazer. Eles estão 

mudando o panorama da cidade, seu padrão de segregação espacial e 

o caráter do espaço público e das interações públicas entre as classes. 

(...) São controlados por guardas armados e sistemas de segurança, 

que impõem as regras de inclusão e exclusão. (...) Os enclaves privados 

e fortificados cultivam um relacionamento de negação e ruptura com o 

resto da cidade e com o que pode ser chamado de um estilo moderno de 

espaço público aberto à livre circulação.”

             (CALDEIRA, 2000:258-259)

Segundo Sposito (2003), a implantação de condomínios não apenas indica a decisão de 

auto-segregação sócio-espacial de parte da sociedade, mas também o fato de que o 

modo como essa área e seus moradores se relacionam com o restante da cidade está 

apoiado no desejo de alto grau de articulação espacial (conectividade e fluidez) e baixo 

grau de integração territorial (baixa interação social e poucos laços de compartilhamento 

territorial).

Desse modo, a cultura de auto-segregação evidencia uma nova maneira de habitar a 

cidade e fazer uso de seus espaços, e acaba por imprimir transformações significativas 

na paisagem urbana, evidenciando barreiras explicitas de segregação - os muros - onde a 

articulação desses novos espaços urbanos almeja conectividade e fluidez na escala 

metropolitana e a pouca articulação com o tecido urbano da cidade tradicional.

A discussão do presente trabalho versa não apenas sobre um tipo em particular de 

condomínio horizontal, mas também sobre a relação desses espaços urbanos com o 

espaço da cidade, uma vez que, a invasão desordenada desses empreendimentos e a 

indiferença destes com o espaço da rua acarreta a degradação estética e visual da cidade 

contribuindo para sua deteriorização.

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi efetuada uma análise da bibliografia existente a 

respeito do tema. Concomitantemente foi realizada uma investigação documental e 

bibliográfica a respeito da evolução do município em estudo, e a análise da expansão 

histórica do município de Valinhos proporcionou a identificação dos elementos que 

condicionaram os processos de expansão e mudança na forma da cidade.
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Posteriormente realizaram-se dois estudos de caso nas áreas periféricas do município. 

Analisar dois extremos inseridos no mesmo processo revelou a relação das comunidades 

com o espaço público da rua, as formas de apropriação e novas formas de viver o espaço 

urbano.

O presente trabalho tem sua estrutura geral dividida em quatro capítulos, conforme 

descrito a seguir:

O Capítulo I tem como finalidade apresentar duas faces da cidade contemporânea. A 

cidade que conhecemos e a cidade que reconhecemos na contemporaneidade se 

diferem, a princípio, pela organização do cotidiano. No contemporâneo as interações 

sociais se circunscrevem em espaços híbridos. Um espaço ora de consumo, ora de lazer. 

Mais além, um espaço para um público consumir. A cidade passa a ser vista em 

fragmentos. Assume formas diferentes em função do nível de renda e da mobilidade de 

seus moradores. O tradicional no contemporâneo se fortalece na mesma intensidade que 

se isola. Redes de sociabilidade se opõem ao coletivismo forçado. 

O Capítulo II, busca discutir as relações que os elementos da rede mantêm com a 

presente vida social. O capítulo expõe de forma breve os contornos metropolitanos em 

que o município de Valinhos se enquadra, envolvendo questões sobre a Megalópole do 

Sudeste, mais especificamente, as principais características da dispersão nos tecidos 

urbanos da Região Metropolitana de Campinas. E a partir da dinâmica metropolitana 

temos uma leitura mais clara da forma como se estrutura o Município de Valinhos perante 

a rede urbana que esta associada, e sobre os novos modos de vida presente no cotidiano 

da cidade.

O Capítulo III, apresenta a evolução urbana do Município de Valinhos, em especial as 

importantes transformações, a partir de 1970, do planejamento urbano, com o 

desenvolvimento do primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e as novas 

formas de habitar que transformam a configuração do tecido urbano do município no final 

da década de 70. Devido à forma permissiva de atuação do Poder Público através de 

decretos, omissão perante irregularidades, falta de diretrizes para os empreendedores 

imobiliários, contabilizamos 59 áreas muradas na forma de condomínios fechados, 

loteamentos fechados, bolsões de segurança e condomínios verticais. Um total estimado 

de 11.389.104.3 m² de tecido urbano da cidade, onde o acesso é, de alguma forma, 

restrito a seus moradores, considerando graus de permeabilidade dependendo da 

modalidade de fechamento. Os resultados desse modelo de crescimento urbano são, 
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entre outros, vias obstruídas que impedem a fluidez do tecido urbano, a impossibilidade 

de integração da cidade como um todo e o altíssimo grau de segregação sócio-espacial.

O Capítulo IV tem como foco a configuração da cidade contemporânea nos tecidos intra-

urbanos predominantemente residenciais, no Município de Valinhos. É o contraponto 

entre duas formas de crescimento urbano na contemporaneidade. O contraste é dado 

pela hierarquia social. De um lado, a proliferação de empreendimentos imobiliários, em 

uma área potencialmente selecionada, o que resulta em conjunto de espaços privados 

interligados pelo sistema de circulação, e do outro lado, a inserção de condomínios 

fechados em meio a loteamentos populares, o que reforça ainda mais a segregação 

sócio-espacial. Dessa forma, resgata-se a dimensão pública e a dimensão do cotidiano 

para a compreensão do que se mantém como espaço público e o que se transforma em 

novos espaços de convivência. 

O primeiro subitem do Capitulo IV, trata da busca, diante do solo urbano transformado em 

mercadoria, por espaços públicos. A primeira questão é entender como se configura o 

sistema de espaços públicos contemporâneos, considerando as profundas modificações 

no modo de vida dos que habitam os condomínios e loteamentos fechados. A cidade intra-

muros se isola dos espaços de convívio da cidade tradicional. A sociabilidade passa a 

acontecer entre iguais. Extra-muros, a indisponibilidade de espaços públicos revela uma 

nova lógica onde o coletivo se dá em espaços privados, de caráter de consumo. O que 

pode ser entendido como o indício de uma perda gradativa de cidadania e banalização do 

espaço da cidade. 

No subitem “Praças e ruas: o tradicional na contemporaneidade”, a análise se dá em torno 

da idéia de que o contemporâneo representa tanto novas formas de habitar e conviver, 

quanto reforça cada vez mais o modo de vida tradicional na contemporaneidade, ora por 

opção de seus habitantes, ora pelo capitalismo brasileiro altamente excludente e 

hierárquico, onde, na impossibilidade de consumir no mundo moderno, as baixas rendas 

reforçam suas relações intra-bairro. 

Assim, busca-se apresentar que o uso social de uma praça ou situações de 

“pracialidades” na cidade contemporânea, ocorrem de forma restritiva a determinadas 

classes sociais, considerando como palco de realizações os novos espaços urbanos. Da 

mesma forma, essa tendência contemporânea não atinge determinada renda, o que 

confirma que a esfera de vida pública estabelece novas relações sociais considerando 

suas variantes socioeconômicas. Dependendo do lugar, mantem-se da forma tradicional 

a esfera de vida pública tendo como palco os espaços livres públicos da cidade.  
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CIDADES OU ESPACOS URBANOS ?  

O tradicional e o contemporâneo na vida urbana

O público e o privado no espaço urbano: novas relações

A cidade, a base concreta da vida urbana, é formada por um conjunto de elementos como 

as ruas, as praças, o centro, os estabelecimentos comerciais, as casas, equipamentos 

institucionais, entre outros, que compõem sua estrutura interna, os quais estão em 

constante transformação, sendo modificados, produzidos, sobrepostos e reproduzidos.

 

Na contemporaneidade observa-se a perda gradual dos contatos sociais locais, que se 

materializavam no espaço público, restringindo cada vez mais para o interior das 

edificações e direcionando o dia-a-dia apoiado em novas redes de sociabilidade, em 

espaço privados de uso coletivo. Nesse sentido, a essência pública da rua, começa a se 

transformar. A separação entre público e privado é feita de forma incisiva na cidade, 

redefinindo quem pode ou não circular nos novos espaços urbanos produzidos na cidade 

contemporânea. 



A rua como local de encontro se transforma em canal de passagem, o deslocamento se 

torna cada vez mais veloz no espaço, tornando fugazes também as relações cotidianas. 

Ruas com conteúdo humano gradativamente tornam-se ruas de intenso tráfego. Os 

resultados são grandes áreas sem redes sociais, determinando o declínio do homem 

público e a negação da cidade naquilo que lhe é essencial: a vida pública.

“As artérias viárias junto com estacionamentos, postos de gasolina e 

drive-ins, são instrumentos de destruição poderosos e persistentes. 

Para lhes dar lugar, ruas são destruídas e transformadas em espaços 

imprecisos, sem sentido e vazios para qualquer pessoa a pé. Os centros 

urbanos e outros bairros que são maravilhas de complexidade compacta 

e sólido apoio mútuo acabam displicentemente desentranhados.”

 (JACOBS, 2000: 377)

Sposito (1994) evidencia que a cidade produzida pela modernidade é a cidade, em tese, 

acessível a todos. É o território da luta pela construção da democracia e da igualdade. 

Aparentemente, no sentido de ganhar a cidade para o público, mas contraditoriamente 

produzindo uma territorialidade cada vez mais privada. Se pela igualdade, constituída 

juridicamente, todos tem direito a ela, pela desigualdade produzida pelo capitalismo o 

acesso pleno à cidade dá-se de forma diferenciada. O resultado dessa dinâmica faz com 

que as relações de troca, lazer, de expressão cultural e política abandonem as ruas e 
6ganhem os espaços privados . 

Está em curso um processo de privatização dos espaços públicos, de tal forma que a 

territorialidade pública reduz-se cada vez mais à circulação. 

Bairros, quadras e ruas: mudança nas formas e nos hábitos

As vias são um dos elementos urbanos de maior importância para o reconhecimento da 
7imagem da cidade. Segundo Lynch  (1999), a concentração de um hábito ou atividade 

6 Como em todas as épocas, o novo não é difundido de maneira generalizada e global. Este raciocínio cabe aos espaços 

geográficos considerados como um meio técnico-científico-informacional. Para entender o atual momento histórico 

Milton Santos (1994) propõe uma periodização baseada na sucessão dos meios geográficos no Brasil. Ele identifica três 

grandes momentos: os meios “naturais”, os meios técnicos e o meio técnico científico informacional. O primeiro momento 

é aquele em que ainda a natureza comandava a maioria das ações humanas; o meio técnico-científico surge quando o 

homem começa a se sobrepor sobre o “império da natureza” através da construção de sistemas técnicos  como as 

máquinas (ferrovias, portos, telégrafos) que são incorporadas ao território, mas de forma seletiva, sendo este meio 

caracterizado pelas desigualdades regionais, e o  meio técnico-científico e informacional, a partir da década de 70 com o 

surgimento do meio geográfico atual, em que a informação passa a ser variável fundamental no período de globalização, 

de constituição de um mercado global e de uma unicidade técnica planetária.
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especial pode torna-lá importante aos olhos do observador. Sendo um simples caminho 

mal traçado ou uma larga avenida, a rua continua marcada como uma expressão do 

espaço urbano. 

É no espaço da rua que a cidade se manifesta, através do seu desenho enquanto lugar de 

realizações sociais. Portanto, a calçada por si não significa nada. É uma abstração. Ela só 

significa alguma coisa junto com os edifícios e os outros usos limítrofes a ela ou as 

calçadas próximas. Jacobs (2000) diria o mesmo sobre o uso das ruas, no sentido de que 

servem além de suportar o trânsito sobre rodas em seu leito. 

“As ruas das cidades servem a vários fins além de comportar veículos; e 

as calçadas - parte da rua que cabe aos pedestres - servem a muitos fins 

além de abrigar pedestres.”                                

 (JACOBS, 2000:29)

Confrontando com esse cenário da rua como espaço de sociabilização, o pensamento 

urbanístico da cidade moderna, vai contra os anseios da cidade tradicional, e mostra-se 

negativo no que diz respeito à relação do cidadão com o espaço da rua.

A ruptura dos padrões de habitar, consumir e circular da cidade tradicional é um marco na 

transformação da paisagem urbana das cidades. A racionalidade industrial para o 

desenho das cidades introduz uma nova escala de convivência urbana, com a produção 

de ambientes isolados, circundados por vias de acesso rápido, onde a pressa move o 

habitante que ignora a paisagem durante seu deslocamento. 

Assim, a circulação passa a ser uma ferramenta vital do circuito produtivo, condicionando 

os novos padrões de consumo da cidade moderna (Santos 1999: 38-9). O ambiente 

circundado passa a ser apenas um meio para se chegar à finalidade da própria 

locomoção. Sem qualquer outro significado relevante. (Santos 1999: 219) 

Pode-se dizer que a cidade contemporânea é vista de forma diferente para os que 

habitam condomínios fechados, freqüentam shopping centers e vivem pelos aeroportos, 

aos que habitam a cidade tradicional, no que se refere aos seus usos comuns e cotidianos 

e a forma de circular, conviver, interagir. Afinal, o que é a cidade que conhecemos e a 

cidade que reconhecemos na contemporaneidade? 

7 O conteúdo da imagem da cidade [...], que remetem a forma física, podem ser adequadamente classificado em cinco 

tipos de elementos: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos. (Lynch, 1999:51)
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Há mais do que mudança do estilo da arquitetura e do projeto urbano. Ocorrem grandes 

mudanças na vida diária através da produção da forma construída a partir, mais ou 

menos, de 1970. Antes de se falar sobre os espaços urbanos que conformam à cidade 

atual, resgatar a natureza peculiar das cidades, em seus usos comuns e cotidianos, nos 

leva a questionar se produzimos hoje, cidades ou outros espaços urbanos que, isolados, 

não chegam a ser cidades e nem se integram com a cidade circundante. 

8A aparente desordem da cidade tradicional - esta que é conhecida por todos , possui uma 

ordem complexa. Sua complexidade esta na mistura de uso, na diversidade e no contato 

propiciado pelo espaço da rua, espaço que atrai, reúne e concentra os homens.

O nível mais próximo para se reconhecer os hábitos de uma determinada cidade é a 

escala do bairro. A identificação do tipo de edifícios que compõem o bairro já pressupõe 

uma idéia da cidade. Do ponto de vista do fragmento, como exemplo, a ausência de 

espaços dentro da moradia e do lote reflete o intenso uso dos espaços das ruas e das 

calçados, e vice-versa. E a partir da moradia tipo obtém-se a estrutura do bairro. 

O tipo de estruturação do bairro quanto às opções de comércio, serviço, padrão de casas 

e outros equipamentos, como educação, lazer, saúde e cultura, distinguem as formas de 

organização da cidade em função de renda e de estilo cultural de cada grupo social. Daí a 

constatação de áreas homogêneas e segregadas no que se refere a renda da população. 

Isolando-se em áreas residenciais fechadas, a população de maior poder aquisitivo deixa 

de construir seu cotidiano na escala do bairro ora pelo aumento da distância do comércio 

local, o que torna inviável o andar a pé, ora pelo aumento da mobilidade, capaz de integrar 

equipamentos distantes aos hábitos cotidianos. 

Diferentemente da concepção dos condomínios fechados - isolamento e segurança, os 

bairros tradicionais são definidos como bairros atraentes os quais possuem 

características e especialidades próprias. Atraem pessoas de fora ao mesmo tempo em 

que sua própria população sai dele. E acaba produzindo relacionamentos vivos entre 

pessoas específicas, muito delas sem nada em comum a não ser o fato de utilizarem o 

mesmo espaço geográfico. A configuração dos bairros oferece aos seus moradores 

níveis para organização do dia-a-dia em função do comércio e serviços em escalas 

diferentes.

8 Segundo Lynch (1999), existe um imagem pública de qualquer cidade que é a sobreposição de muitas imagens 

individuais. 
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Mas quais são os atrativos dos bairros com grande concentração de condomínios? As 

grandes extensões das áreas muradas não propiciam o estabelecimento de uma rede de 

relações como nos bairros tradicionais. O comércio de apoio imediato à moradia é 

geralmente escasso. A padaria, a quitanda, o bar, o boteco, o mercado, entre outros 

estabelecimentos que tendem a ter uma freqüência diária ou semanal são localizados em 

avenidas de transito rápido, nas proximidades dos condomínios e adaptados a receber 

seus clientes de carro e não mais a pé. Quando não, todas essas atividades tendem a se 

concentrar nos pequenos centros comerciais e nos shopping centers, que 

gradativamente ocupam as proximidades desses bairros. 

Assim, novos corredores de transporte se formam, e novas centralidades redistribuem o 

fluxo comercial da cidade para além da área central. Fato que exclui socialmente o 

convívio urbano no espaço da rua, uma vez que, sem equipamentos próximos para o uso 

cotidiano a pé nas áreas residências, moradores optam, e se adaptam, a utilizar o 

transporte individual de forma corriqueira. E habitar significa estar habituado. Portanto, se 

instauram nesse contexto novos modos de vida, baseado na lógica da mobilidade, no 

transporte individual, na convivência entre iguais em espaços homogeneizados, de 

caráter coletivo, propriedade privada e acessibilidade, se não restrita, inibidora. 

A sociabilização, a partir de certo nível de renda, passa a acontecer em espaços privados 

de uso coletivo, seletivo e restrito, como: na forma de habitar, alguns condomínios 

residenciais possuem clube de campo, espaço gourmet, academia, entre outros 

equipamentos dentro de seus limites; na forma de consumir, os shopping centers e 

grandes lojas situados ao longo das rodovias; e nos usos cotidianos, a possibilidade de 

fazer compras de alimentos, remédios, produtos para casa em geral através do sistema 

de disque e entrega do comércio local da cidade. 

Um empreendimento em Campinas retrata claramente como o capital privado induz essa 

mudança no padrão de morar e habitar na cidade. O lançamento do Breeze Family Club, 

condomínio vertical com ampla área de lazer e variados tipos de equipamentos intra-

muros para sociabilização de seus moradores, evidencia as vantagens de se morar longe 
9da malha urbana tradicional  , e próximo as principais rodovias, afim de facilitar o acesso a 

outras cidade, aos centros de compras como Shopping Iguatemi, Galleria Shopping, 

Shopping Dom Pedro, Carrefour, grandes lojas e algumas escolas, que quando não 

localizadas dentro dos shoppings, estão próximas as rodovias. 

9 Não só longe do centro da cidade, mas dos bairros e qualquer tipo de tecido urbano tradicional. 

11

Cidades - Espacos Urbanos (?)



No que se refere aos espaços de convivência, o empreendimento conjuga funções 

necessárias para o dia-a-dia das crianças, como playground, brinquedoteca, lan house, e 

outros equipamentos separados por faixa etária - bebê, criança e juvenil; espaços de 

convivência para a família - family space; e espaços para receber visitas como área da 

churrasqueira, sala de festas ou de jogos, além do espaço para atividades individuais 

como espaço zen, sala de ioga, home officer, atelier, entre outros. 

“Verde a perder de vista - um bosque com mais de 11 mil metros 

quadrados exclusivos para os moradores; Garantia total de segurança 

- duas portarias e um enorme muro em todo o empreendimento; A 
10melhor localização na cidade - bem ao lado do Shopping Iguatemi.” 

Fig. 1: Ilustração artística do térreo do empreendimento Breeze Family Club.

Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Fonte: http://www.breezeclub.com.br/

10 Capturado dia 22 de dezembro de 2007 no site http://www.breezeclub.com.br/
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Fig. 2: Mapa de localização do empreendimento. Proximidade com a rodovia D. Pedro I 

e ao redor equipamentos urbanos de serviço e consumo.

Fonte: http://www.breezeclub.com.br/

As atividades distribuídas e setorizadas nas áreas sociais dos empreendimentos indicam 

a mudança nos hábitos cotidianos de determinados grupos sociais, porém também 

envolvem o imaginário comum das pessoas. Através da mídia e das tendências do 

mercado imobiliário é comum acreditar que a forma correta de se proteger dos males de 

uma cidade é optando por esse modelo de moradia e de espaço para consumo. 

Muda-se a forma de habitar e consumir. Morar em condomínios fechados significa isolar-

se das demais funções de um bairro tradicional. O consumo, associado a essa mesma 

lógica de evitar o contato com a cidade, passa a acontecer dentro de shoppings e de 

centros de compras  isolados, cercados e protegidos. Tais simulacros do comércio 

tradicional da cidade se apóiam nessa nova lógica em duas escalas: os shopping centers 

substituem o consumo do centro da cidade, caracterizando um comércio de serviço e 

apoio de menor freqüência como relojoaria, artigos de cama e mesa, de automóveis, lojas 

de roupas e sapatos, de eletrodomésticos, supermercados grandes entre outros, 

enquanto os pequenos centros de compras, localizados próximos aos bairros, 

conhecidos como Malls no Brasil, oferecem serviços na escala do bairro, um comércio 

local, como chaveiro, lavanderia, laboratório de exames clínicos, padaria, bancos, 

agência dos correios, pequenas lojas, o que define uma freqüência maior de uso diário 

desses equipamentos. 

É notória a presença desses centros de compras em bairros afastados de áreas 

comerciais, e que são, predominantemente, formados por áreas residenciais de médio e 

alto padrão. Assim, os pequenos “shoppings de vizinhança”, próximos ao tecido urbano, 

menores e mais aconchegantes, atendem às necessidades dos moradores da região 

onde está instalado - de forma cômoda e segura, como definida por seus usuários.
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“Deveria haver um mall em cada bairro, para que ninguém fosse 

obrigado a se deslocar tanto para fazer uma compra rápida como para 

resolver coisas do dia-a-dia [...] Isso facilita muito a vida, porque compro 

pão, leite, deixo a roupa na lavanderia e ainda tomo um café. E acabo 

fazendo amizades” 
11Moradora do Alphaville

Nota-se, portanto, um novo padrão de vida urbana, já consolidado, na 

contemporaneidade, onde o espaço de uso de todos na cidade é banalizado, e 

substituído, por uma camada da população, por espaços urbanos projetados pelo capital 

privado. 

“Cidades” de muros é o resultado desse processo. Condena-se os corredores monótonos 

formatado pelos condomínios fechados e a perda do comércio voltado para as ruas 
12

devido ao desenho introvertido dos novos espaços contemporâneos . Em busca de 

espaços seguros tem se anulado cada vez mais a vida urbana. A diversidade, a 

atratividade e a vitalidade que tanto caracterizam as ruas, nessa configuração, estarão 

cada vez mais ausentes e sem espaço para se propagar, uma vez que os novos modos de 

vida não dependem mais dos velhos hábitos. 

A perda gradual de hábitos citadinos geram uma nova configuração em bairros de classe 

média e média-alta, marcada pelo modelo de habitação em condomínios fechados. Bom 

ou ruim, esses espaços atraem cada vez mais esse estrato social preocupado com a 

segurança da família e cansado dos problemas urbanos dos grandes centros. 

Assim, cidades de muros são construídas em função da violência e do medo nas ruas. 

Dizer que uma cidade, ou parte dela, é perigosa, é temer estar em suas calçadas; lugar do 

encontro com o desconhecido. O drama urbano envolve mais que a violência nas ruas. 

Envolve uma sociedade urbana incapaz de diagnosticar problemas sociais profundos, e 

entender que o problema da insegurança, congestionamento, poluição, não pode ser 

solucionada com a dispersão da população, que troca as características da cidade pelas 
13

do “campo” . 

11 Capturado em http://www.cpopular.com.br/metropole/
12 Os novos espaços urbanos contemporâneos referidos nessa pesquisa, são espaços que transmutam a lógica da cidade 

tradicional. Os espaços murados e controlados para consumir, habitar e trabalhar são tecidos urbanos de desenho 

introvertido, que não constroem cidades, simplesmente compõe locais de funcionalidades especificas contendo os mais 

diversos aparatos de segurança.  Tornam-se constante seu aparecimento em áreas de influência metropolitana, onde a 

base é o deslocamento por transporte individual, são shopping centers, parques temáticos, centros empresarias, 

condomínios fechados, grandes lojas, entre outros. 
13 Evidentemente que este 'bucolismo' é menos verdadeiro na medida em que são decrescente as rendas familiares. 
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Sabe-se que uma rua movimentada consegue garantir segurança e uma rua deserta não. 

Segundo Jacobs (2000), uma rua para receber desconhecidos, e ter a segurança como 

um trunfo devido à presença deles, deve ter três características principais, sendo a 

primeira delas a separação nítida entre o espaço público e privado, a segunda a 

necessidade de existir olhos para as ruas e a terceira, a necessidade de pessoas 

transitando ininterruptamente pelas calçadas. Todavia, não é tão simples atingir essas 

metas, considerando que a produção de tecido urbano tem sido planejada de forma 

isolada, ou seja, negando o espaço da rua e os espaços de convivência da cidade. 

As cidades são locais ideais para supermercados, salas de cinema, cafés, confeitarias, 

padarias finas, mercearias, cinemas de artes e assim por diante, todos convivendo entre 

si e entre áreas residenciais. O comum com o inusitado, o grande com o pequeno. Os 

pequenos em maior número que os grandes.  E mesmo atividades comerciais de 

pequeno porte como drogarias, sorveterias, pequenos bares, geram uma extraordinária 

movimentação pelos bairros, porque sempre há pessoas suficientes para freqüentá-los, 

em pequenos intervalos de tempo. Pensando assim, lembramos de como a paisagem 

urbana é viva nos pequenos detalhes, no acervo de pequenos elementos.

Em função da depreciação do espaço público da rua, os altos índices de violência e as 

possibilidades que o capital cria para oferecer condições satisfatórias para seus 

consumidores em potencial, a recusa da vivência cotidiana em áreas tradicionais da 

cidade, por uma parcela privilegiada que se nega ao convívio com as camadas populares, 

tem tomado grandes e crescentes proporções.

Produção do espaço e organização da vida urbana contemporânea

“Ao longo do século XX, constata-se nas cidades uma inversão da 

relação entre o centro antigo e sua periferia, esta última passando a 

representar, em superfície e população, a parcela maior da 

aglomeração. Tal inversão ocorre não apenas nas grandes metrópoles e 

nas capitais, mas alcança também cidades menores... O espraiamento 

vem acompanhado por uma esgarçadura do tecido urbano. A evolução 

dos modos de vida urbana engendra um consumo expressivo de 

espaços. E a cidade, outrora compacta, inclui hoje grandes zonas não 

construídas: áreas naturais, plataformas logísticas, setores de 

estocagem, terrenos baldios. Ela vai ficando abarrotada com uma 

heterogênea massa construída, na qual ocorrem rupturas de escala 

impressionantes: um trevo viário ocupa a mesma área que uma 
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cidadezinha antiga. A amplitude do fenômeno é geral, a cidade 

contemporânea parece se diluir no território, suscitando reações 

diversas, de adesão ou de rejeição. Alguns vêem ai a definição de uma 

nova forma urbana: città diffusa para Bernardo Secchi (2000), x-urban 

city para Mario Gandelsonas (1999), generic city para Rem Koolhas 

(1998), ou ville de l'Age 3 para Christian de Portzamparc (1995), 

enquanto para outros, como Françoise Choay (1994), trata-se da perda 

definitiva da cidade, da degeneração da vida urbana.”

(PANERAI, 2006:13)
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Para entender as novas formas de produção do espaço urbano é necessário reconhecer 

as dinâmicas que atuam nesse processo. De um lado, a distribuição da população, 

atividades industriais, comerciais e de serviço no âmbito de cada aglomeração urbana, e 

de outro, compreender como se estabelecem no contexto da rede urbana. 

Tais questões envolvem: a intensificação da mobilidade espacial da população, 

permitindo a organização da vida dos indivíduos na escala metropolitana e inter-

metropolitana; a adoção de novas formas de gestão do espaço urbano, como 

diversificadas formas condominiais; alteração na relação entre espaços públicos e 

privados, como o surgimentos de espaços de uso público (ou quase público), mas de 

propriedade privada (shoppings, por exemplo); e as novas formas de atuação do mercado 

imobiliário, caracterizadas pela implantação de empreendimentos de usos múltiplos 

(residências, comércio, lazer, ensino, escritórios, em um único empreendimento). (REIS, 

2006)

Do ponto de vista populacional, no Estado de São Paulo a mobilidade espacial, resultado 

da descentralização industrial mais moderna, orientada pelos eixos rodoviários que ligam 

as metrópoles às diferentes regiões do estado, e dos enormes meios de circulação 

automotiva, individuais ou coletivos, possibilitam deslocamentos entre pontos distantes 

em um menor tempo. Assim, a mobilidade esta diretamente associada à produção de um 

espaço urbano mais disperso, reforçando os interesses imobiliários e fundiários na 

produção de espaços urbanos em meio ao campo que estimulam uma nova cultura de 

morar. Para empreendedores é uma atividade com altas taxas de retorno, transformando 

'alqueires' de glebas rurais em m² de lotes ou frações condominiais. 

Em função disso, a tendência ao maior crescimento demográfico nas coroas externas das 

áreas urbanas em expansão decorre, sobremaneira, das novas formas de produção do 

espaço urbano, que levam a cidade para fora, alteram para cima o preço da terra e dos 

imóveis nas áreas mais centrais, e levam a população mais pobre, como imposição, e a 

mais abastada, como opção, para os setores mais distantes da aglomeração urbana 

constituída. (SPÓSITO, 2007:17)

No que se refere às atividades industriais, Spósito (2007) cita alguns aspectos que 

tiveram impactos nas estratégias locacionais das empresas industriais:

- redução, no decorrer de todo o século XX, dos custos de transporte;

- tendência à ampliação geográfica dos mercados, do local ao mundial;

- aumento da terceirização; 
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- diminuição das plantas industriais; 

- separação territorial entre as atividades de gestão e produção; 

Considerando as mudanças na forma da implantação industrial e a análise da rede de 

fluxo no território, destacando a possibilidade de escolhas de sítios não metropolitanos, 

gera-se uma nova localização das atividades industriais em aglomerações urbanas e 

cidades de diferentes portes, usualmente tendendo a localizações periféricas, o que 

envolve grande quantidade de terrenos vagos, baixos custos e acessibilidade aos eixos 
14viários orientados pela hierarquia da rede urbana . 

Quanto as atividade comerciais e de serviço, ainda segundo Spósito (2007), um dos 

vetores de reorientação das estratégias locacionais tem sido a concentração econômica 

das empresas, especialmente aquelas ligadas à distribuição de gêneros de primeira 

necessidade, responsável pela difusão do auto-serviço: supermercados e 

hipermercados. 

“A concentração econômica tem repercussão direta sobre o tamanho 

das áreas de venda, progressivamente maiores e necessariamente 

servidas por grandes estacionamentos, o que implica em tendência à 

localização periférica desses grandes equipamentos. As mudanças nas 

estratégias de aquisição das mercadorias, que levam à adoção de um 

sistema que se assemelha ao just-in-time criado no setor industrial, tem 

levado à diminuição gradativa das áreas destinadas ao depósito de 

mercadorias, junto aos pontos de venda. Isso não chega a diminuir o 

interesse pelas localizações mais periféricas, tendo em vista as 

mudanças no habitat urbano e a necessidade crescente de áreas para 

estacionamento.”

 (SPÓSITO, 2007: 21)

Os equipamentos comerciais e de prestação de serviço da cidade são levados para longe 

dos centros urbanos tradicionais, incorporando assim, o lazer e o consumo em uma 

relação entre as cidades de uma região, uma vez que esses centros de produção e de 

consumo tendem a atrair moradores de cidade próximas, menores ou maiores daquelas 

que se localizam tais equipamentos. Essas iniciativas criam novos centros e novas 

centralidades, repercutindo nos usos, seus conteúdos e valores de um centro tradicional. 

(SPÓSITO, 2007:21) 

14 Orientação feita pelos eixos nos quais a circulação pode ser mais rápida e não se distanciar muito de São Paulo. 
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Os novos modos de habitar na contemporaneidade alteraram significativamente a 

morfologia urbana da cidade. As distâncias são pensadas em função do tempo. E estar 

longe significa ter benefícios de não conviver e ao mesmo tempo poder estar. 

Novos Espaços Urbanos em Valinhos 

Para Mattos (2004) tais espaços estão diretamente associados à modernização 

provocada pela globalização que introduz diversos equipamentos arquitetônico-

produtivos, os quais incidem de forma decisiva na modificação da estrutura e no 

funcionamento urbano preexistente, contribuindo com seu policentrismo e marcando o 

surgimento de uma nova paisagem e de uma nova imagem urbana. (MATTOS, 2004: 

177). 

O autor agrupa as principais transformações em cinco categorias, que se expressam 

espacialmente por meio dos:

- conjuntos e edifícios empresariais: correspondendo aos centros empresariais 

integrados, aos edifícios corporativos e as novas implantações industriais 

(condomínios, complexos, consórcios, parques, etc.);

- espaços comerciais integrados ou diversificados: agregando os shoppings centers, 

os grandes equipamentos comerciais como os hipermercados, as lojas de 

departamento, etc.;

- espaços para viajantes globais: compreendendo os hotéis de luxo, os complexos 

para conferências e para as feiras internacionais;

- espaços de entretenimento: sobretudo os parques temáticos e os complexos 

cinematográficos;

- espaços residenciais protegidos e segregados: os edifícios de alto padrão e os 

condomínios fechados.

Focaliza-se o presente estudo no que se refere ao último item das categorias de Mattos 

(2004), o qual caracteriza o formato predominante da expansão urbana de Valinhos. Além 

do crescimento do tecido urbano da cidade sob forma de condomínios fechados, observa-

se também a vinda de serviços e comércio especializados para servir esse novo padrão 

de morar.

O fato é que, com o processo de dispersão, associado ao aumento da mobilidade, cria-se 

um mundo novo, com um modo de vida urbano, no qual muitas pessoas têm possibilidade 
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de circular entre os espaços urbanos em carros particulares, ônibus fretados e vans, para 

ir às universidades, aos shoopings, locais de trabalho e retornar aos seus condomínios e 

loteamentos fechados. Observamos assim, a tendência das áreas residências se 

localizarem próximas aos entroncamentos viários, em locais de mais fácil acesso, 

conduzindo assim a uma flexibilidade no sistema de transporte. 

Nas áreas mais densas do meio técnico cientifico e informacional, constatamos que, para 

essa nova dinâmica a cidade tradicional de tecido contínuo já não é mais regra. 

Consequentemente, a população de maior renda passa a ter sua vida organizada na 

escala regional, e não mais na relação centro-periferia. As cidades deixam de ser a sede 

da vida cotidiana, para se transformar em pólos de um sistema articulado em escala mais 

ampla, regional, no qual se desenvolve a vida cotidiana. (REIS, 2006: 91)

Dentre os elementos capazes de contribuir para a compreensão das transformações em 

Valinhos, alguns se manifestam concretamente no espaço através de obras como os 

novos espaços residenciais, os hipermercados, os hotéis, shopping center e outros que 

se fazem presentes através das novas demandas por serviços, centros de compras 24 

horas, além de alterações no cotidiano, recém incorporadas à vida do valinhense.

Assim, pautando-se pela descrição de Mattos (2004), pode-se agrupar as principais 

transformações espaciais em Valinhos, relacionadas aos seguintes setores de atividade:

- Os shoppings centers e os hipermercados, inserindo-se no perímetro urbano da 

cidade.

- Os edifícios de alto padrão, os condomínios fechados, inseridos de forma dispersa 

no território, concentrados nas periferias próximas às rodovias.

O shopping center representa um elemento importante para a compreensão das 

mudanças recentes, que não se resumem ao crescimento dos equipamentos disponíveis, 

mas também se relacionam à sua especialização, diversidade e complexidade. 

São três os shopping centers localizados no perímetro urbano de Valinhos. O primeiro, 

inaugurado em 1996, em meio a uma área de loteamentos populares entremeada por 

condomínios fechados.  Mais de dez anos após a implantação do Shopping Caribe 

Center surgem novos empreendimentos do setor como pequenos malls e lojas com 

serviço de conveniência. O crescente número de condomínios instalados na cidade 

possibilita a inauguração do segundo shopping center - Shopping Valinhos, com mais 

êxito que o anterior pela localização mais estratégica, na área de maior concentração 
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condominial da cidade, próximo às principais rodovias de acesso. E um terceiro, o Guati 

Shopping, em fase de construção, localizado próximo à Faculdade de Valinhos.

Ressalta-se que o primeiro shopping não teve êxito, seja pela distância que o mesmo se 

localizava das áreas habitacionais de maior renda; seja pela dificuldade de acesso e pela 

preferência e facilidade do morador de Valinhos em consumir nos centros de compras da 

região. 

Fig. 4, 5 e 6: Shopping Caribe Center, Shopping Valinhos e Guati Shopping, 

respectivamente. Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007
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Destaca-se então, a forte influência que a boa localização desses equipamentos exerce 

no município, uma vez que, a proximidade com as rodovias favorece não só a 

concentração de condomínios mas também a viabilidade de novos empreendimentos 

comerciais, não para atender somente a escala municipal, e sim, suprir as necessidades 

das demandas de moradores de condomínios fechados que possuem o perfil 

metropolitano. 

Ainda no âmbito dos novos equipamentos comerciais do setor varejista destacam-se os 

pequenos comércios localizados ao longo das principais vias de acesso ao município, 

como lojas de conveniência, cafés, postos de gasolina com lojas, padarias, banca de 

frutas, banca de jornal, os quais enfatizam a lógica do automóvel. 

Fig. 7, 8 e 9: Na seqüência,  Itamaracá Mall, Posto de Gasolina, detalhe das lojas de 

conveniência. Fotografia: Ana C. D. Bitencourt,2007
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Quanto aos espaços de moradia, o que tem se produzido no município são principalmente 

os condomínios fechados, os quais destoam da usual morfologia urbana da cidade. Pode-

se afirmar que há grandes contrastes entre os mesmos, dependendo do grau de 

investimento de cada um.  O condomínio de alto padrão Sans Souci foi o precursor, sendo 

constituído originariamente por loteamento na década de 1970 e, posteriormente, 

transformado em condomínio fechado. Como esse, vários outros investimentos foram 

inicialmente implantados, destinados à camada de alta renda, mas na última década a 

implantação de muitos condomínios no município foi dirigida para a classe média, 

envolvendo terrenos de menor metragem.  

O espaço urbano de Valinhos mostra-se, assim, como uma emergência de novas 

dinâmicas imobiliárias, representadas pelos fragmentos de tecido urbanos justapostos a 

posteriori de forma aleatória. Fragmentos estes que fazem emergir novas centralidades, 

negando o espaço público e urbano ao buscar auto-suficiência privada em relação à 

cidade.

Mattos (2000) destaca que os “artefatos urbanos” (shopping center com praças de 

alimentação e salas de cinema, hotéis e recintos para conferências e eventos, conjuntos 

residenciais protegidos voltados à alta renda etc.) induzem a transformação na cidade e 

na vida urbana, gerando grande impacto nos lugares onde se implanta. Desta maneira, 

valoriza-se o preço do solo e contribui-se para a reestruturação da área, ao mesmo tempo 

em que se promove nova caracterização da imagem urbana. Nesse sentido, pode-se 
15dizer que o Colégio Porto Seguro  e os condomínios fechados são artefatos que 

contribuem para o marketing de Valinhos e valorizam economicamente o município, 

notadamente os capitais imobiliários.

15 A maioria dos condomínios de alto padrão está concentrada na região próxima ao Colégio Porto Seguro e em direção a 

Vinhedo. A escola tinha por objetivo inicial atender as famílias alemãs que chegavam a região de Campinas, Valinhos e 

Jundiaí, vindas para suprir a demanda por mão-de-obra especializada em empresas como a Bosh, Siemens, Krupp e 

Mercedes. De acordo com o diretor do Colégio Porto Seguro, a escola possui padrão de ensino idêntico à tradicional 

unidade de São Paulo e, com isso, aglutina ao seu redor muitas famílias vindas para a região. (MIGLIORANZA 2005:33)
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REDES URBANAS

A Produção do Espaço Urbano e Regional de Cidades Médias

“Mas o que é uma rede? As definições e conceituações se multiplicam, 

mas pode-se admitir que se enquadram em duas grandes matrizes a 

que apenas considera seu aspecto, a sua realidade material, e uma 

outra, onde é também levado em conta o dado social.”

(SANTOS, 2002:262)

Segundo Santos 2002, a primeira atitude leva a uma definição formal, que N. Curem 

(1998:212) assim retrata: "toda infra-estrutura, permitindo o transporte de matéria, de 

energia ou de informação, e que se inscreve sobre um território onde se caracteriza pela 

topologia dos seus pontos de acesso ou pontos terminais, seus arcos de transmissão, 

seus nós de bifurcação ou de comunicação". Mas a rede é também social e política, pelas 

pessoas, mensagens, valores que a freqüentam. Sem isso, e a despeito da materialidade 

com que se impõem aos nossos sentidos, a rede é, na verdade, uma mera abstração. 

(SANTOS, 2002:262)



As redes são formadas por coisas, instalados em diversos momentos, diferentemente 

datados, muitos dos quais já não estão presentes na configuração atual e cuja 

substituição no território também se deu em momentos diversos. Mas essa sucessão não 

é aleatória. Cada movimento opera na data adequada, isto é, quando o movimento social 

exige uma mudança morfológica e técnica. (SANTOS, 2002:263)

Assim, o capítulo II buscará discutir as relações que os elementos da rede mantêm com a 

presente vida social, em todos os aspectos, isto é, essa qualidade de servir como suporte 

corpóreo do cotidiano. (SANTOS, 2002:263)

Sobre a Expansão Urbana e os Novos Contornos Metropolitanos

“A formação da 'Megalópole do Sudoeste Brasileiro' constitui-se numa 

nova entidade urbana do país; não percebida pela população ou 

institucionalizada pelo Estado, mas praticada cotidianamente. O 

espaço da megalópole vem se estruturando a partir de interesses da 

razão econômica, dos capitais hegemônicos, a quem se atrelam, de 

uma forma ou de outra, os vários agentes sociais: o Estado, os diversos 

capitais e a população em seus diferentes grupos e classes sociais. A 

megalópole tem sua formação relacionada à expansão das atividades 

fabris da metrópole paulistana para além dos limites oficiais da Região 

Metropolitana de São Paulo, nos anos 70 do século passado. Tal 

expansão é fruto de novas técnicas, sobretudo informacionais, que 

permitem a dispersão das unidades de produção e a centralização das 

decisões. Seu território é, no entanto, o resultado dinâmico de séculos 

da formação sócio-espacial do país, em particular dos estados em que 

ela atualmente se verifica: São Paulo, Rio de Janeiro e, mais 

recentemente, Minas Gerais.”                             

(QUEIROGA, 2001:103)

No Brasil, tem-se, a partir dos avanços tecnológicos realizados nos anos 70, forte 

reestruturação territorial e da divisão social do trabalho: a indústria dispersa, a agricultura 

se mecaniza e se cientificiza, o terciário centraliza decisões e cria atividades altamente 

especializadas. Nesse contexto, estabelece-se a formação de uma região concentrada, 

altamente densificada quanto à instalação de redes voltadas a fluidez espacial 

(transportes, informações, energia). (QUEIROGA, 2001:105-106)
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Fig. 10: A Megalópole do Sudeste do Brasil: eixos de estruturação e vetores de 

expansão. Fonte: QUEIROGA, 2001:126.

Para análise do estabelecimento do espaço megalopolitano, as velhas noções de 

centralidade, polaridade e hierarquias regionais são completamente inadequadas para a 

compreensão do espaço contemporâneo, cuja dinâmica é estabelecidas em interações 

muito além das concebidas nos modelos de hierarquia regional. 

A questão do núcleo e da periferia já não é tão rígida quanto no período da metrópole 

industrial, mas também não se trata de uma diluição indiferenciada. Em qualquer nível 

(global, nacional e 'regional') os locais não se diluem de forma a gerar um espaço 

homogêneo; afirmar que funções do terciário superior ou que plantas industriais vão para 

qualquer lugar é um grande equívoco; elas vão para 'qualquer lugar' que possua alta 

densidade informacional e técnica, redes que otimizam os custos de transporte, etc 

(QUEIROGA, 2001:107).
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A Macrometrópole Paulista

A formação da macrometrópole paulista, segundo Queiroga (2001), deu-se em plena fase 

de forte crescimento interno da Região Metropolitana, no final da década de 70, com a 

forte expansão da atividade industrial para além da Grande São Paulo. Esta 

desconcentração inicial se dá, principalmente, num raio aproximado de 150km da Capital, 

atingindo as principais “regiões” já tradicionalmente mais industrializadas do Estado de 

São Paulo: Sorocaba, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba. (QUEIROGA, 

2001:120)

A partir das transformações tecnológicas que permitem desconcentrar a produção 

industrial, torna-se possível no meio técnico-cientifico-informacional mais denso, uma 

dispersão das atividades industriais, e estrutura-se uma nova lógica de produção. O 

processo de megalopolização, segundo o mesmo autor, tem como combinação motriz a 

“dispersão concentrada” da indústria na Região Metropolitana, permitida graças aos 

fortes investimentos estatais (redes de infra-estrutura, indústrias de base e centros de 

pesquisa) que se estabelece na região anteriormente já mais industrializadas do interior e 

do litoral do estado, acentuando os processos iniciados nos anos 1970. 

A expansão da megalópole, em função inicial da dispersão da produção industrial, 

estabelece novas relações, de forma complementar, no lazer de significativas parcelas 

da população, notadamente nas camadas de renda média e alta que tem a praia e o 

campo como espaços urbanos de lazer, e nos novos modos de vida, que permite habitar 

em cidades distantes dos grandes centros sem deixar de usufruir as vantagens deles. 

Assim, o centro de atividades econômicas mais fortes da megalópole sudeste continua 

sendo a Região Metropolitana de São Paulo, embora suas taxas de crescimentos 

(demográfico, de empregos no setor secundário ou terciário, do valor de produção, etc) 

sejam menores que dos importantes centros urbanos da Megalópole situados em seu 

entorno. (QUEIROGA 2001:129)

É crescente o número de pessoas que tem seu cotidiano ligado a frações do território 

megalopolitano, as quais através da intensificação da mobilidade espacial se deslocam 

através dos mais variados meios de transporte (vans, ônibus fretado, veículos 

particulares etc), e transcendem a cidade que reside para trabalhar, estudar ou consumir, 

atingindo distâncias cada vez maiores, não apenas entre municípios de uma região, mas 

também entre diferentes regiões. 
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A Região Metropolitana de Campinas

Segundo Queiroga (2001), a Região Metropolitana de Campinas tornou-se o principal 

centro do país nos setores industriais de informática e telecomunicação, e para isso, 

contribuíram: sua ótima rede de estradas de rodagem; aeroporto internacional com alta 

movimentação de carga; capacidade técnica e cientifica vinculada a vários centros de 

pesquisa aplicada, estabelecida em Campinas. (QUEIROGA, 2001:123)

De forma geral, a expansão urbana na Região Metropolitana de Campinas, tem se 

caracterizado pela urbanização dispersa. Esta envolve a produção de empreendimentos 

imobiliários de grande porte e de usos diversos, se caracteriza pelo aumento da 

mobilidade da população e sua relação com os municípios vizinhos e pela ampla 

utilização do sistema rodoviário, mais especificamente o uso do transporte individual nos 

deslocamentos cotidianos por diversos municípios da região de Campinas. 

A análise a seguir sobre a recente expansão da mancha urbana regional, é feita com base 

em Caiado e Pires (2007), a partir de interpretações, sobretudo, de imagens satélites. 

Os autores observam uma mancha urbana praticamente contínua ao longo da via 

Anhanguera, de Vinhedo a Americana, configurando uma extensa conurbação de sete 

municípios, e em destaque as áreas acrescidas na década de 1990, em grande parte sem 

continuidade com essa mancha, especialmente em Indaiatuba, Itatiba, Paulínia, Vinhedo, 

Valinhos, na região NE de Campinas e Jaguariúna, que correspondem ao maior volume 

de área urbanizada do período. 

A expansão recente, expressa pela incorporação mais intensa de áreas à mancha urbana 

regional, se diferencia da expansão do período anterior da urbanização regional por ser 

impulsionada, basicamente, por empreendimentos residenciais e de comércio e serviço 

voltados para as camadas de média e alta renda. 

No que se refere aos vetores de expansão urbana da Região Metropolitana de Campinas, 

Caiado e Pires analisam que as diferentes formas/condições da expansão urbana 

metropolitana parecem estar relacionadas, ao menos em parte, às condições históricas 

de ocupação urbana de Campinas e de seus municípios do entorno, às rodovias e ao 

papel que tiveram em cada momento do desenvolvimento econômico da região, 

enquanto locais privilegiados de localização industrial.
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Assim, a expansão urbana metropolitana de Campinas pode ser caracterizada por 7 

vetores, acompanhando os principais eixos rodoviários, e o centro metropolitano. O 

recorte territorial adotado , baseado no agrupamento de Zonas estabelecidas na 

Pesquisa Origem/Destino, realizada pela Emplasa em 2003, em função de sua relação 

com as principais rodovias de acesso ao centro metropolitano e as características 

socioeconômicas e de expansão urbana. Não foram obedecidos os limites municipais, 

mas sim os limites de zonas O/D, desta forma, as zonas O/D do município de Campinas, 

situadas dentro do anel rodoviário, formam o que denominamos de centro metropolitano, 

as demais zonas O/D que compõem o município foram alocadas nos diferentes eixos. Do 

mesmo modo, as zonas dos municípios de Hortolândia e Valinhos, foram alocadas em 

diferentes eixos.

Fig. 11: Mapa dos Eixos de Expansão Urbana  - Região Metropolitana de Campinas.

Fonte: CAIADO E PIRES, 2007

Da região sudoeste/noroeste do município de Campinas, em direção aos municípios 

vizinhos de Hortolândia e Monte Mor, consolida-se um padrão de urbanização 

caracterizado pela precariedade dos assentamentos urbanos. Essa expansão urbana foi 

não somente engendrada pelo parcelamento para fins urbanos, como também induzida 

pela localização dos conjuntos habitacionais e pela implantação de indústrias e 

equipamentos de grande porte ao longo da rodovia da SP 101/Campinas - Monte Mor. 

(eixo 1)
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Ao longo da Via Anhanguera, a ocupação urbana é praticamente ininterrupta até 

Americana, que apresenta característica de centro sub-regional, cuja dinâmica impactou 

diretamente no crescimento de Santa Bárbara D'Oeste e Nova Odessa. Integram 

também esse vetor o município de Sumaré e parte de Hortolândia (eixo 2).

Nas direções do distrito de Barão Geraldo/Paulínia, de Jaguariúna/Mogi Mirim, dos 

distritos de Sousas e Joaquim Egídio e Itatiba (eixos 3, 4 e 5), articuladas pela rodovia D. 

Pedro I, a ocupação urbana apresenta características distintas daquelas predominantes 

nos vetores 1 e 2, com predomínio de habitações das camadas de renda média e alta, 

com a localização de grandes centros de consumo de porte regional (shopping centers, 

hipermercados, casas noturnas, entre outros), além da Universidade Estadual de 

Campinas - Unicamp, campus I da Pontifícia Universidade Católica - PUC-Campinas e 

outras instituições de pesquisa (CPqD, CTI e entre outras) e indústrias de alta tecnologia. 

No período mais recente, a implantação de indústrias de tecnologia mais complexa tem 

privilegiado o eixo da rodovia SP-340 (Campinas/Mogi Mirim - eixo 4), especialmente no 

município de Jaguariúna, em que pese a existência de grande área destinada a indústrias 

de alta tecnologia em Campinas (Pólo II da Companhia de Alta Tecnologia - Ciatec), às 

margens desta mesma rodovia.(CAIADO E PIRES, 2007:92)

Pela rodovia Milton Tavares - SP 332, ligam-se à Campinas os municípios de Paulínia, 

Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho (eixo 3). A localização da Refinaria do 

Planalto - Replan, da Petrobrás, e do pólo petroquímico em Paulínia parece ter tido 

impacto mais direto na expansão urbana, de característica predominantemente popular, 

de Paulínia e Cosmópolis, isto é, na direção oposta à divisa com Campinas. Atualmente, 

observa-se a abertura de vários loteamentos “fechados” nas proximidades da divisa com 

Campinas, entre a SP-332 e a Estrada da Rodhia. Esses empreendimentos, de médio 

padrão, parecem atender uma demanda reprimida em Campinas, tanto dos loteadores, 

pela legislação urbanística, quanto dos potenciais moradores, pelo preço. (CAIADO E 

PIRES,2007:93)

Pela rodovia SP-340 articulam-se Jaguariúna, Holambra, Santo Antônio de Posse e 

Pedreira (eixo 4), pequenos municípios mais recentemente incorporados à dinâmica 

metropolitana. Como já foi destacado, este tem sido o eixo preferencial de implantação de 

indústrias de alta tecnologia, nos anos mais recentes, permitindo uma incorporação 

diferenciada desses municípios, especialmente Jaguariúna, à expansão metropolitana. A 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna tem exercido forte controle sobre a abertura de novos 

loteamentos e criado incentivos para a implantação de novas atividades econômicas. 

(CAIADO E PIRES,2007:94)
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A ligação de Itatiba (eixo 5) se faz pela rodovia D. Pedro I, em região de valorizados 

recursos naturais, que tem resultado no parcelamento de grandes áreas incrustadas na 

zona rural.

Em direção à Valinhos (eixo 6), na ligação através da Avenida Francisco de Paula Sousa, 

a área urbana de Campinas tangencia a de Valinhos, separadas pela barreira física 

representada pelo Anel Viário. As características do padrão de ocupação urbana são 

diferenciadas, em Campinas trata-se de uma ocupação de padrão médio, médio-baixo, 

com o surgimento de verticalização no período mais recente. Em Valinhos, há o 

predomínio de loteamentos fechados, destinados a população de maior poder aquisitivo. 

A ligação com Campinas também se faz pela Via Anhanguera e D. Pedro I e, mais 

recentemente, a conclusão do Anel Viário Magalhães Teixeira facilitou a ligação do 

município com essas duas rodovias e com a região norte/nordeste de Campinas.

O vetor de expansão em direção à Indaiatuba (eixo 7), acompanhando o eixo da Rodovia 

Santos Dumont, apresenta uma concentração fabril de importância regional, com grande 

potencial de crescimento de atividades econômicas, notadamente industriais, devido, 

entre outros fatores, à localização do Aeroporto de Viracopos e a ligação com a região de 

Sorocaba, articulando as rodovias Anhanguera/Bandeirantes com a Castelo 

Branco/Raposo Tavares. A existência do projeto de ampliação do Aeroporto de Viracopos 

tem limitado a abertura de novos loteamentos. Entretanto, nos precários loteamentos 

(abertos nos anos 50, em grande parte) e favelas existentes na região, no município de 

Campinas, verifica-se nos últimos anos um intenso crescimento populacional.

Esse padrão de loteamento de baixa renda não se estende à Indaiatuba. Neste município, 

na divisa com Campinas, há um predomínio de chácaras de recreio e moradia. Indaiatuba 

é um município que, desde os anos 30/40, apresenta implantação industrial significativa. 

Tem mantido altas taxas de crescimento populacional, crescimento que parece 

acomodado em áreas de urbanização formal, uma vez que não há favelas no município, e 

com um centro de comércio e serviços dinâmico. Pelo que pode se apreender ao circular 

pela cidade, é intensa a atividade imobiliária com a abertura de loteamentos, condomínios 

horizontais e verticais, especialmente em áreas próximas a uma grande intervenção 

pública de abertura de vias marginais ao córrego que corta a cidade, com a criação de um 

parque e de áreas institucionais, para onde foi transferida, recentemente, a Prefeitura 

Municipal. A localização da população de mais baixa renda predomina na porção 

sudoeste do município, direção oposta à divisa com Campinas. (CAIADO E PIRES, 

2007:95)
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Assim, Caiado e Pires (2007), concluem a análise sobre a recente expansão e 

reorganização funcional da RMC, observando a tendência do processo de abandono da 

área central pelas camadas de renda mais elevada e pelo comércio e serviço destinado a 

esta população, a localização de grandes empreendimentos de comércio, serviço e 

habitação de médio e alto padrão construtivo ao longo das principais rodovias, que 

articulam o abando do espaço público e a privatização do espaço coletivo, criando “novas 

centralidades”, principalmente na direção dos vetores 4, 6 e 7.

Tecidos Dispersos na Região Metropolitana de Campinas

“O pé na estrada é uma constante na vida de Maria de Fátima Campos, 

45. Moradora de Sorocaba (a 100 km de SP), durante o dia percorre a 

região como consultora de informática; à noite, combina com os amigos 

em que município será a happy hour. 'Para mim, tomar café da manhã 

no Galerias é tão comum quanto na padaria ao lado de casa', diz, 

referindo-se ao Galerias Shopping, ao lado da rodovia D. Pedro 1º, em 

Campinas. Atraídos por promessas de segurança e qualidade de vida, 

cada vez mais pessoas decidem morar no interior e encarar a estrada 

para trabalhar na capital. Na contramão, muita gente com casa na 

capital encontrou emprego ou estudo nas cidades vizinhas. Um vaivém 

que levou a um novo tipo de urbanização em São Paulo. Em vez de 

seguir o tradicional esquema centro-bairro, o crescimento urbano 

remete agora às "highways" norte-americanas: ali um shopping, alguns 

quilômetros à frente uma universidade, mais adiante uma casa de 
16shows enorme. Entre eles, só a rodovia.” 

Identificam-se, na década 1970, os primeiros sinais de alteração do tecido urbano 
17

tradicional de Campinas, com a inauguração do Shopping Iguatemi  em 1979, em área 

pouco urbanizada, distante da área central e próximo à rodovia Dom Pedro I. Entre outros 

empreendimentos que vão se consolidar nos anos 90, este foi um momento onde o 

mercado imobiliário investiu na venda de um novo estilo de vida  o loteamento fechado, 

longe dos grandes centros, em decorrência de um período marcado, também, pela 

crescente pobreza e violência nas áreas urbanas. 

16 Capturado em http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?referrerid=39159&t=275672
17 A região da Nova Campinas, Paineiras e da Chácara da Barra é uma das mais sofisticadas de Campinas. É nela que se 

localizam as mansões e condomínios de alto padrão. Os bairros se desenvolveram, principalmente, com a chegada do 

Shopping Iguatemi. 
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Essa nova estrutura residencial somada os shopping centers, que passam a localizar as 

áreas de consumo em seu interior, se hierarquizam conforme a faixa de renda do seu 

consumidor alvo, resultando na multiplicidade de tecidos urbanos mais homogêneos e no 

aumento da mobilidade. Movimento esse, articulado sempre à privatização dos espaços 

de sociabilidade e ao abandono dos espaços públicos.

Se na década de 1970, nos municípios da Região Metropolitana de Campinas, observa-

se a formação de poucas manchas urbanas, muitas ainda restritas aos antigos núcleos 

urbanos formados no entorno da ferrovia, em 1980, como reflexo do crescimento da 

década de 70, ocorre um acentuado crescimento através de grandes expansões, muitas 

vezes distantes dos antigos núcleos urbanos. 

Em 1991, é verificado pouco acréscimo devido à crise econômica da década de 80. No 

entanto verifica-se que boa parte da infra-estrutura necessária para implantação de 

empreendimentos menores já havia sido implantada em função dos grandes 

empreendimentos da década anterior. 

18Segundo Ojima , na RMC, a partir da década de 90, ganham força os condomínios e 

loteamentos fechados, no início apenas para as camadas de alta renda, hoje passam a se 

dirigir ao público de classe média, com lotes mais acessíveis e com parcelamentos mais 

atrativos a esse público; esse processo pode ser observado praticamente em todo o eixo 

que se estende ao longo do anel viário que compreende a Rodovia D. Pedro I, 

Bandeirantes e Anhanguera em direção aos municípios vizinhos de Valinhos, Vinhedo, 

Indaiatuba, Jaguariúna, Paulínia e Sumaré. Na mesma lógica situam também os 

shopping centers, sendo o caso mais evidente os três que se localizam ao longo da 

Rodovia D. Pedro I.

18  Artigo do site http://www.revista.iphan.gov.br/materia.php?id=98 capturado em 3 dezembro de 2007. A cidade de riscos 

e a fragmentação urbana: os desafios para a gestão no século XXI, Trabalho desenvolvido no âmbito do projeto 

"Dinâmica intrametropolitana e vulnerabilidade sócio-demográfica nas metrópoles do interior paulista", junto ao Núcleo 

de Estudos de População (Nepo) em parceria com o Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional (Nesur), ambos da 

UNICAMP, com o financiamento Fapesp e Cnpq. 
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Fig. 12: Localização dos shopping centers próximos as principais rodovias da RMC.

Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Foto aérea Google Earth.

Verifica-se que a quantidade de núcleos dispersos tem aumentado tanto na região 

metropolitana de Campinas quanto no seu município sede, porém a área média dos 

núcleos urbanos tem diminuído o que significa uma mudança no porte dos 

empreendimentos decorrente da diminuição de crescimento da população urbana aliado 

à recessão pelo qual o país passa na década de 80 e as mudanças nas leis de loteamento 

pelas quais os empreendimentos são obrigados a implantar equipamentos de infra-

estrutura urbana, encarecendo-os. (Mitica, 2007: 80)

Sob o ponto de vista das modificações dos tecidos intra-urbano da RMC, são tecidos 

muito próximos a rodovias principais da região que levam em conta os novos fluxos de 

circulação de âmbito regional e refletem mudanças na valorização da terra. 
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Fig. 13: Empreendimentos próximos a Rodovia Dom Pedro I. 

             Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Foto aérea Google Earth.



Mitica (2007) destaca alguns aspectos particulares da dispersão nessa região:

- a descontinuidade do tecido urbano;

- afastamento em relação ao centro urbano principal e entre as diferentes 

partes do território;

- a diminuição da densidade bruta, com lotes cada vez maiores;

- a separação de usos;

- a criação de novas centralidades;

- a segregação física

E o autor complementa a questão da descontinuidade do tecido, que muitas áreas 

nascem descoladas da mancha urbana principal, fato que, para os mais ricos se constitui 

em vantagens, e para os mais pobres em dificuldade de acesso a infra-estruturas.

Fig. 14: Empreendimentos AlphaVille próximo a Rodovia. 

             Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Foto aérea Google Earth.
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Como exemplo, o Alphaville Campinas, afastado da mancha urbana da cidade e 

conectado à rodovia, além da segregação física impostas pelos muros, gerou novas 

centralidades destinadas a população de maior poder aquisitivo. O Alpha Mall é definido 

como um centro de conveniência com 32 unidades para lojas e escritórios. Implantado na 

área empresarial do empreendimento Alphaville Campinas, com 3.720 m² de área 

construída, possui amplo e facilitado estacionamento.

“Excelente suporte para os moradores de Alphaville Campinas, para os 

mais de 500 alunos do Colégio Integral Alphaville Campinas além de 

todos os usuários do Office Alphaville Campinas e do Flat Comfort 

Suítes. Aberto para todo o mercado circunvizinho.” 
19Pratec & Fal

Em relação à segregação física é importante colocar que ela não se dá somente pela 

colocação de barreiras física, mas também pelo desenho das ruas com a formação de um 

sistema viário altamente hierarquizado; pelo controle legal sobre os espaços de uso 

público e coletivo e pela criação de empreendimentos focados em grupos específicos, e 

que levam a formação de grupos homogêneos no espaço. (MITICA, 2007:82)

Os reflexos de todas essas características no tecido urbano são os loteamentos e 

condomínios fechados horizontais, centros de compras, empresas de tecnologia, centro 

de educação e pesquisa, lazer e serviço, localizados nos eixos das principais rodovias. 

Segundo dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas, os shopping centers 

e supermercados localizados nos eixos das principais rodovias movimentam mais de 

50% do valor de tudo o que é vendido no município; a área central corresponde hoje a 

menos de 40% deste total. (MITICA, 2007:90)

O Município de Valinhos no Contexto Metropolitano de Campinas

A Região Metropolitana de Campinas compreende 19 municípios e abriga 

aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. Em 2007,a população estimada de Valinhos 

foi de 93.235 habitantes. O município dista 90 km de São Paulo, 7 km de Campinas e 

Vinhedo. Cercado por amplo sistema viário de alta qualidade, tem como eixos principais 

as rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Dom Pedro I, e o anel viário José Magalhães 

19 Capturado em 7 de dezembro de 2007, no site  http://www.pratec.com.br/comercial.php.

37

Cidades - Espacos Urbanos (?)



Teixeira, que liga as rodovias Anhangüera e Dom Pedro I, além de rodovias secundárias 

ramificadas pelo município.

Fig. 15: Principais rodovias que contornam o Município de Valinhos: Rodovia Dom 

Pedro I, Rodovia José Magalhães Teixeira e Rodovia Anhanguera. 

Desenho: Ana C. D. Bitencourt Base: Prefeitura Municipal de Valinhos. 

 

Diante da imagem rural que tanto qualifica o município, sua inserção territorial entre dois 

centros urbanos - São Paulo e Campinas, influenciou muito no que se refere às mudanças 

econômica. Na caracterização da economia municipal, segundo evolução do valor 
20

adicionado por setores de atividade , Valinhos teve no setor agrícola, de acordo com os 

censos agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os 

anos de 1985 e 1996, grande queda em suas atividades, com a diminuição da área 

ocupada (7.226ha, em 1985, para 3.878ha, em 1996) bem como o número de 

20 Segundo dados do censo do IBGE até 1998

38

Cidades - Espacos Urbanos (?)



estabelecimentos (de 607 para 468). Esta queda indica as razões do setor ter diminuído 

sua participação, apresentando papel menor na economia local. 

Por outro lado, o valor adicionado do comércio e serviço refletiu não só o crescimento de 

outros setores da economia, mas principalmente o do aumento da população de média e 

alta renda e urbanização, que reclamam expansão e diversificação dos estabelecimentos 

comerciais e de serviço. Assim, a diversificação no setor modifica sua estrutura, com a 

implantação de algumas lojas e magazines bem como de alguns supermercados, que se 

firmam como empresas de médio e grande porte (como supermercado Caetano, o Aspen, 

as Lojas Cem, por exemplo), a despeito da conurbação com Campinas, em cujos limites 

instalaram-se, entre outros, os supermercados Carrefour e Extra, muito próximos a 

Valinhos. (CANO E BRANDÃO, 2002) 

Nesse panorama, a urbanização trouxe sua expansão e diversificação, por exemplo, na 

área de educação com a implantação da Faculdade de Valinhos e do Colégio Porto 

Seguro, o qual atende não só a população de Valinhos, mas demandas de regiões 

próximas; em transportes, com a consolidação da Empresa Rápido Luxo Campinas, ali 

sediada, como uma das mais importantes da região; ou ainda, com o surgimento de 

diversos serviços complementares a indústria local e região. 

Dentre as várias direções de expansão e concentração de população na RMC, o 

crescimento populacional de Valinhos não evidencia um movimento tardio de 

periferização com a oferta de loteamentos populares, como ocorreu em outros municípios 

do entorno. Esse processo revela um novo padrão de periferização que vem ocorrendo 

em outras cidades brasileiras e latino americanas com a oferta de moradia em 

condomínios fechados para os estratos altos e médios. 

Nesse período recente, a ampliação das condições gerais de infra-estrutura, em especial 

o sistema viário, em paralelo com a maior possibilidade de escolha da localização de 

moradia pelas camadas de mais alta renda - as quais não precisam morar nos grandes 

centros para manter o padrão de vida - bem como para as grandes empresas, o mercado 

imobiliário investe na venda de um novo estilo de vida - os condomínios fechados.

Essa nova estrutura representa o crescimento do município de Valinhos - com maior força 

a partir dos anos 90, o qual inserido nessa dinâmica metropolitana, somada as qualidades 

ambientais e proximidade com os grandes centros pelas vias de acesso rodoviário, acaba 

por conformar uma ocupação marcada pela segregação sócio-espacial, formando 

periferias que não se relacionam mais com a cidade-sede e sim com a escala regional. 
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Na escala regional, vale destacar a importância ambiental que as áreas de proteção e 

recuperação de mananciais de Valinhos têm para a RMC, correspondendo a quase 7% de 

seu território total. Além das áreas verdes, a cidade possui rios, ribeirões e córregos, 

incluindo o Rio Atibaia que abastece 90% da população da cidade de Atibaia, 95% da 

população da cidade de Campinas, entre outras. 

Embora a RMC tenha se beneficiado da interiorização da industrialização e da crescente 

e diversificada urbanização, sofre fortemente dos efeitos negativos que tambem são 

gerados por tais processos: crescimento desordenado, periferização, favelização, 

exclusão social e enorme violência. (CANO E BRANDÃO, 2002)

Assim, mesmo Valinhos fazendo parte dessa mesma região e seja conurbada com 

Campinas, apresenta condições relativamente privilegiadas em relação aos demais 

municípios da RMC, pelo menos em alguns aspectos, como o de suas boas condições de 

oferta de equipamentos sociais e de infra-estrutura urbana, de seus reduzidos níveis de 

violência urbana (um dos menores da região) e pricipalmente sua localização 

privilegiada. 

Tabela 1: Território e População dos Municípios da Região Metropolitana de Campinas. 

* Dados de 2005, **2007 e ***2006: Fonte: Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)
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98,4159.38582Vinhedo

95,7092.538148Valinhos

98,91228.481164Sumaré

85,5821.488141Santo Antônio de Posse

98,97186.308270Santa Bárbara d'Oeste

97,6140.662116Pedreira

99,2164.422145Paulínia

98,1746.83662Nova Odessa

93,8946.874236Monte Mor

90,0934.18796Jaguariúna

76,9197.192325Itatiba

98,85181.552299Indaiatuba

100,00194.01862Hortolândia

53,498.51365Holambra

78,3112.596112Engenheiro Coelho

96,9152.609166Cosmópolis

98,631.053.252887Campinas

94,2641.889192Artur Nogueira

99,81201.816144Americana
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99,81201.816144Americana

Grau de Urbanização 
(Em %)***

População**Área (Em Km²)*



Tabela 2: Participação no valor adicionado (%) dos municípios da Região Metropolitana 

de Campinas

* Dados de 2005. 

Fonte: Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)
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ServiçosIndústriaAgropecuária

PIB per Capita (Em 
reais correntes)

PIB (em milhões de 
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Tabela 3: Participação dos Vínculos Empregatícios no total de vínculos (em %)  do 

municípios da Região Metropolitana de Campinas, dados de 2005

* Dados de 2005. 

Fonte: Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)
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20,132,2944,110,19Americana

ComércioConstrução CivilIndústriaAgropecuária
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O MUNICÍPIO DE VALINHOS

Valinhos, outrora parte integrante do território de Campinas, consolidou no século 

passado seu desenvolvimento urbano com o advento do café e com o assentamento de 

estabelecimentos de prestação de serviço, armarinhos e armazéns. 

Na primeira metade do século passado, duas atividades lhe deram grande impulso 

econômico e social: as indústrias (produtos cosméticos e limpeza, papel e papelão e 

cerâmicas) e a fruticultura (figo roxo). 

A partir dos anos 1950, as atividades de Valinhos somadas a proximidade com os centros 

urbanos de São Paulo e Campinas, contribuíram para divulgar a cidade como um local 

atrativo para lazer e recreação, e de grande potencial turístico. 

Tais condições favoreceram o estabelecimento de um contingente populacional 

migratório, de pessoas em busca de melhor qualidade de vida, as quais encontram na 

topografia acidentada e no solo intensivamente ocupado por pequenas propriedades 

produtivas e de recreio, uma “cidade de beira de estrada” com qualidade ambiental.



Evolução Urbana do Município de Valinhos: 

de Cidade do Campo à Cidade dos Condomínios

A história de Valinhos até 1950 ocorre paralelamente à produção agrícola. Nos registros 

da época, a partir da década de 1950, o município que até então baseava sua economia, 

sobretudo, na monocultura cafeeira, passou a ter sua base econômica em uma produção 

agrícola mais diversificada. A criação da festa do figo fortaleceu o caráter turístico da 

cidade. Esse processo de desenvolvimento do agro-turismo na região e a valorização do 

homem do campo fortaleceu-se a partir de um acontecimento de extrema importância 

para região: a inauguração da rodovia Anhanguera, em 1949, que estimulou ainda mais o 

desenvolvimento econômico. 

Com a expansão da urbanização, ocorreu um crescimento das atividades econômicas 
21ligadas às indústrias, principalmente a cerâmica . Iniciou-se um processo de 

emancipação, no dia 30 de dezembro de 1953, é promulgada a lei 2456, criando o 

município de Valinhos, juntamente com outros 65 municípios no Estado de São Paulo, 

transformou Valinhos em um município independente, administrativamente, de 

Campinas.  Nessa época, a população estava próxima de 11.000 habitantes

É notório, analisando as áreas loteadas durantes esse período, que a ocupação do solo 

passa a se concentrar com maior intensidade próxima à Rodovia Anhanguera, sob forma 

de chácaras de recreio. Essa configuração urbana se mantém até o fim da década de 70 

atendendo a demanda de migrantes proveniente, principalmente, da metrópole de São 

Paulo.

O modelo de desenvolvimento do país privilegiou o transporte rodoviário, onde o 

automóvel tornou-se acessível a extensos setores da classe média, graças à facilidade 

de crédito e ao aumento geral do poder aquisitivo desse segmento social. Juntamente a 

essa nova modalidade de deslocamento, a proximidade de Valinhos aos grandes centros 

e dos novos parcelamentos do solo das antigas fazendas, a cidade passa a comportar um 

novo perfil de cidade de veraneio ou de fim de semana, com a ocupação do território pelas 

chácaras de recreio. 

21 Até as décadas de 50 e 60. Nos anos 80 já é notório a importância relativa de alguns setores industriais na estrutura 

produtiva do município como o setor de papel e papelão (Rigesa, Cartonifício de Valinhos), no setor médico,  

farmacêutico e de perfumaria (Unilever, ex-Gessy Lever), entre outros como de material de transporte (Eaton, ex-Clark), 

as alimentícias e de produtos químicos.
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Sciota (2002) aponta que a urbanização de Valinhos, ocorrida especialmente a partir das 

décadas de 1960, 1970 e 1980, deu-se através da implantação de chácaras de lazer as 

quais fixaram a imagem de uma cidade com boa qualidade de vida. Esta forma de 

ocupação de baixa densidade foi modificada na década de 90 para uma ocupação mais 

densa, sob a forma de condomínios e loteamentos fechados. O condomínio de alto 

padrão Sans Souci foi o precursor, sendo constituído originariamente por loteamento na 

década de 1970 e, posteriormente, transformado em condomínio fechado.

De acordo com Sciota (2002), o processo ocupação urbano do solo do município de 

Valinhos ocorreu inicialmente de forma desordenada, com núcleos implantados fora das 

áreas disciplinadas por lei de zoneamento, distantes da malha urbanizada e com isso não 

contemplados com infra-estrutura viária, de abastecimento de água, tratamento de 

esgotos sanitários ou disposição de resíduos sólidos. Isto acarretou ligações viárias 
22estranguladas, lançamento de esgoto in natura diretamente no Ribeirão Pinheiro .

A autora afirma que, entre as décadas de 50 e 70, o município tinha um perfil de cidade de 

veraneio ou de fim-de-semana, com a ocupação do território por chácaras de recreio. 

Estas chácaras foram realmente significativas na forma de ocupação da cidade. Elas 

responderam por 28,6% do número de unidades urbanas (lotes/fração ideal/apto) 

geradas na década de 50, por 49,7% na década de 60 e por 28,8% na década de 70. (vide 

Tabela 4 e figura 16 a seguir).

Tabela 4: Parcelamento do solo - Número de unidades criadas. 

Município de Valinhos, 1951 - 2000. 

22 A área urbana coberta pela rede de água é de aproximadamente 85% e a coberta por esgoto, de 80%. 

(Cano e Brandão 2002)
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Na interpretação de Sciota (2002), o crescimento do município na década de 70 teve 

origem no “milagre econômico” brasileiro, que viabilizou os maiores investimentos no 

País, inclusive no setor imobiliário. O baixo crescimento, tanto em “número de unidades” 

quanto da “área urbanizada”, foi característico dos anos 80 (Gráfico 1). Já na década de 

90 o crescimento foi ainda maior que nas décadas anteriores

Fig. 16: Gráfico da Evolução do número de novas unidades urbanas disponibilizadas.

Município de Valinhos, 1950 - 2000

Fonte: Sciota, 2002 apud Seção de Urbanismo e Projeto - PMV. 2000

A autora observa que a urbanização do período, com picos nas décadas de 50 a 70, foi 

relativamente baixa na década de 80 (Figura 17). A explicação é dada pela forma de 

ocupação do território. Nas décadas de 50, 60 e 70, como não era rentável vender 

fazendas extensas, houve o parcelamento do solo sob forma de chácaras de recreio 
2

longe da malha urbana existente, com lotes de tamanho médio de 1.000 a 28.000m , 

implicando densidades muito baixas. Estes loteamentos demandaram pouca infra-

estrutura, sendo necessária somente a criação de vias e rede de energia elétrica. O 

abastecimento de água se deu através de poços, e o esgotamento sanitário por meio de 

fossas sépticas. Essas chácaras imprimiram ao município uma imagem de “qualidade de 

vida”, atributo que na década de 90 atraiu os condomínios e loteamentos de luxo e desta  

forma valorizaram as terras de Valinhos.
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Fig. 17: Gráfico da Evolução das áreas urbanizadas em m²

Município de Valinhos, 1950 - 2000

Fonte: Sciota, 2002 apud Seção de Urbanismo e Projeto - PMV. 2000

Na década de 90, embasado no consolidado status de qualidade de vida, o que ocorreu 

foi o oposto. De forma explosiva, o crescimento das unidades urbanas processou-se com 

densidades comparativamente muito altas, pois a apropriação do espaço urbano se 

consolidou com a ocupação sob a forma de condomínios ou loteamentos fechados, 

prevalecendo lotes menores, com áreas de suas unidades variando de 200m² a 500m². 

Com a existência das chácaras de recreio, a cidade tornou-se atraente para a população 

de melhor poder aquisitivo, classes média e alta, que emigrou maciçamente em função da 

segurança dos núcleos fechados e da inexistência de favelas (SCIOTA, 2002:61).

Essa nova tendência reforçou o padrão superior de qualidade de vida, contribuindo 

definitivamente para criar um ciclo que mantém o status e conseqüentemente o elevado 

custo da terra. Além disso, reforçou também a tendência de “cidade dormitório” como 

primeira conseqüência, e posteriormente torna-se mote para os empreendedores 

imobiliários para que pudessem vender o sonho da qualidade de vida, direcionando assim 

o crescimento da cidade.
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Fig. 19: Evolução da mancha urbana do Município de Valinhos. 

Áreas loteadas de 1941 a 2006. 

Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Prefeitura Municipal de Valinhos.
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Legislação: Sua Influência na Dinâmica Urbana

A partir de sua emancipação em 1955, algumas leis de uso e parcelamento do solo são 

implantadas, na qual recuos laterais e frontais são estabelecidos, assim como o 

dimensionamento mais rígido da largura da vias públicas, calçadas para pedestres e 

exigências para as áreas livre e institucionais. 

Em 1970, através do estudo preliminar do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do 

Município de Valinhos, são feitos incentivos para o crescimento da cidade em direção à 

Campinas, apresentando, no que diz respeito à zona urbana, dois sentidos principais de 

crescimento, um seguindo a ligação com Campinas, outro com a ligação com Vinhedo, 

este último paralelo a estrada de ferro, a qual impunha limites ao crescimento da cidade - 

fato que ficou comprovado, em 1970, com o grande loteamento aberto sem sucesso além 
23daquela linha. A estação  da estrada de ferro não participava da vida ativa da cidade, uma 

vez que, seu acesso principal estava voltado para o lado oposto do crescimento “atual” da 

cidade. 

Em 1973, é feita a edição da 1ª lei de usos e ocupação do solo e a elaboração do 1º Plano 

Diretor, os quais estabeleceram zonas de uso residencial, misto e industrial, sendo até 

então permitida a livre ocupação do território. A primeira lei que disciplinava o uso do solo - 

nº. 1142 - foi editada em 1973, conjuntamente com as Leis de Parcelamento do Solo 

Urbano, Código de Obras e o Plano Diretor. Tais leis abrangiam somente a área central, 

distribuídas ao longo do eixo viário interno no sentido oeste-leste que ligava os complexos 

já instalados das indústrias Gessy Lever, atual Unilever, comunicando-se com Campinas 

pela Rodovia Francisco von Zubem e com Vinhedo pela Rodovia dos Andradas. O 

município assim era dividido em 3 tipos de zonas de usos do solo para esse trecho central 

(ZBD - zona de baixa densidade, ZAT - zona de alta densidade geral, ZI (1 e 2) - zona 

industrial), onde externamente à área central, ao longo da Rodovia Anhangüera 

localizava-se a ZI.2 - zona industrial geral.

Segundo a interpretação de SCIOTA (2002), o cruzamento de dados referentes à 

localização dos loteamentos e condomínios aprovados fora da área então zoneada, 

demonstra que a cidade cresceu sem planejamento adequado. Pois se ela tinha um 

perímetro relativamente grande e não definia regras para a ocupação e para o 

parcelamento do solo para todo este perímetro, seja de permissão, seja de restrição, isto 

23 A Estação Ferroviária de Valinhos foi implantada voltada para o núcleo urbano que se consolidava na época, no caso o 

bairro Capuava. A cidade, porém, teve seu crescimento desenvolvido do lado oposto ao esperado, uma vez que a  linha 

Férrea, situada junto aos cursos d'água, nesse momento, representava um obstáculo à expansão da mancha urbana. 
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significa que poderia ocorrer todo e qualquer uso do território, conforme a vontade da 

iniciativa privada.

Na década de 90, foi realizado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Valinhos 

(EMDEVAL), juntamente com a Sociedade Campineira de Educação e Instrução, com 

interferência da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU-PUC-Campinas - um 

convênio para a prestação de Assessoria e Consultoria Especializada para implantação 

de um Sistema de Planejamento para o Município de Valinhos.

A Legislação Urbanística pós 1996 abrange quatro Leis que dispõe sobre aspectos e 

requisitos urbanísticos:

- 2976/96 - Plano Diretor

- 2977/96 - Código de obras

- 2978/96 - Parcelamento do solo urbano

- 2979/96 - Uso e ocupação do solo

No que diz respeito Lei de Uso e Ocupação do Solo, Sciota (2002) faz algumas analises 

importantes no que diz respeito à flexibilidade admitida no trato de uso e ocupação do solo 
24

pelo governo local, uma vez que no período de julho de 1996 até 2002 , foram 

promulgadas 46 leis alterando aspectos ou limites das zonas de uso ou criando e 

expandindo zonas corredores. 

25Dentre estas leis, Sciota (2002) cita a que considera mais relevante: a de nº 3376/99 , a 

qual criou as Zonas Rurais 1 (ZR1) e de Expansão Urbana 1 (ZEU-1) em duas Zonas 

Especiais de Preservação (ZEP), a da sub-bacia do Córrego Bom Jardim e da sub-bacia 

do Córrego São Bento do Jardim e do Reservatório. Analisando sua essência, verifica-se 

que a ZR-1 foi definida como passível de ser transformada em zona de expansão urbana 

para atividades de turismo e lazer. 

Para a área definida como ZEU-1, seriam permitidos parcelamentos de solo em lotes 

mínimos de 3000m², podendo-se reduzir este número a 1000m² desde que se executasse 

100% da infra-estrutura de: afastamento sanitário com tratamento, sistema de 

abastecimento de água, drenagem de águas pluviais, rede elétrica e de comunicação, 

terraplanagem, pavimentação asfáltica das vias e tratamento paisagístico das áreas 

verdes. 

24  Data de conclusão da pesquisa feita por Sciota.
25  Esta lei acabou por não produzir efeitos, pois em julho de 2000, a nova lei, no.3445, revogou-a de forma integral.
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O que deve ser ressaltado nesse caso é que a ZEU-1 tratou de uma alteração da zona 

rural do município, classificada pelo Plano Diretor e pela Lei de Uso e Ocupação do Solo 

como Zona Especial de Preservação. Pode-se afirmar que foi contraproducente no 

aspecto de crescimento da cidade, além de gerar campo profícuo para a especulação 

imobiliária, pois incluir como área urbana uma área distante da malha urbanizada gera 

ônus de extensão e manutenção dos serviços públicos.

O novo Plano Diretor (III) de Valinhos, ainda em fase de aprovação (2007), conta com uma 

nova proposta para a Lei de Uso e Ocupação do Solo. A nova proposta preocupou-se em 

preservar as tendências de ocupação do solo em cada região, visando uma ordenação 

adequada para o crescimento da cidade. A proposta engloba todas as regiões do 

município sejam elas urbanas, rurais, turísticas e áreas isoladas já ocupadas. Foram 

determinadas vias “corredor”, para facilitar a expansão de estabelecimentos comerciais, 

empresas prestadoras de serviços, e indústrias nas diversas regiões do município, 

baseados nas tendências e práticas existentes.

Fig. 20: Plano Diretor III - Macrozoneamento. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Valinhos

52

Cidades - Espacos Urbanos (?)



Fig. 21: Plano Diretor III - Áreas Especiais de Proteção do Patrimônio Histórico, 

Turístico, Paisagístico, Cultural e Ambiental. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Valinhos

Fig. 22: Plano Diretor III - Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Valinhos
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Fig. 23: Plano Diretor III - Sistema Viário Básico Área Rural. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Valinhos
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Fig. 24: Plano Diretor III - Sistema Viário Básico Área Urbana. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Valinhos
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Definições Legais e Leis de Regulamento: Bolsão de Segurança, Condomínio e 

Loteamento no Município de Valinhos

Segundo Miglioranza (2005) a legislação sobre condomínio, bolsão de segurança e 

loteamento fechado não é de conhecimento de todos, alguns moradores, não sabendo 

diferenciar as três modalidades, acabam usando a denominação “condomínio” para 

todas as terminologias mencionadas. Segundo Oliveira (1997), na legislação do Brasil os 

estados podem legislar sobre direitos urbanísticos, de acordo com os artigos 24 (I) e 30 

(VIII) da Constituição Federal, tornando pertinente a atuação dos municípios no controle e 

planejamento do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

As leis de nível federal atualmente em vigor no país que dispõem sobre condomínios em 

edificações e incorporações imobiliárias, bem como parcelamento do solo, são as de 

número 4.591/64 e 6.766/79, respectivamente. Em Valinhos, as definições legais de 

bolsão de segurança, condomínio e loteamento, bem como as leis que os regulamentam, 

são:

 

Bolsões de segurança: O decreto municipal de Valinhos no 5.973, de 19 de setembro de 

2003, regulamenta a Lei Municipal no 3015/96, e dispõem sobre a permissão de uso de 

áreas públicas de lazer e das vias de circulação para a constituição de bolsões de 

segurança. Permite que as vias públicas sejam bloqueadas com floreiras de concreto, 

plantas, cercas ou muros. O fechamento deverá ocorrer apenas sobre o leito carroçável, 
26não podendo interferir nos passeios públicos para circulação de pedestres . 

(MIGLIORANZA, 2005:9)

Condomínio vertical: Sua fundamentação jurídica é respaldada pela lei 4.591/64. São 

blocos de apartamentos construídos em uma gleba de terra fechada em sua totalidade, 

sendo que o condomínio se estabelece em relação a cada um dos blocos de apartamento 

onde se situam as unidades autônomas, estendendo-se em relação às vias internas de 

comunicação, às áreas verdes, aos equipamentos para esporte etc. (SILVA FILHO, 1981, 

apud OLIVEIRA, 1997).

Condomínio fechado: Empreendimento submetido às exigências da lei federal 

4.591/64, onde, os adquirentes são proprietários de casas térreas ou assobradadas, que 

serão unidades autônomas em que estão incluídas as áreas destinadas a uso privativo 

26 Prefeitura do Município de Valinhos - Boletim Municipal, 23 de Setembro de 2003.
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desta unidade, como, por exemplo, o jardim e o quintal. O adquirente terá também uma 

fração ideal no que se refere às outras áreas comuns da gleba, como as vias, as áreas 

verdes e as de uso comum, como salão comunitário, quadra de esporte etc. Não pode o 

adquirente dissociar a sua fração ideal do todo e deve sujeitar-se às regras do 

condomínio. Esta gleba pode ser fechada com muros e ter seu acesso às vias públicas 

intermediado por um portão de entrada. Se adotado o sistema de lei no 4.591/64, pode-se 

vedar o acesso do público, permanecendo as ruas de propriedade dos condôminos. 

Todavia, o adquirente estará obrigado a adquirir um lote já edificado. Conforme esta lei, 

não há possibilidade de adquirir o lote e posteriormente construir a casa. 

(MIGLIORANZA, 2005:9)

27Segundo o promotor de justiça José Carlos de Freitas , no condomínio fechado, as ruas, 

praças, jardins e áreas livres continuam de propriedade dos condôminos que delas se 

utilizarão conforme estabelecerem em convenção. Os lotes têm acesso ao sistema viário 

do próprio condomínio, que, por sua vez, alcançará a via pública. A gleba inicial não perde 

a sua caracterização; ela continua a existir, pois o seu aproveitamento é feito totalmente, 

integrado por lotes de utilização privativa e área de uso comum. Atualmente, o município 
28

de Valinhos possui 37 condomínios fechados horizontais, enquadrados na Lei 4.591/64 .

29
Loteamentos: A lei federal n° 6.766/79 , também conhecida como Lei Lehmann, dispõe 

sobre o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas ou de expansão 

urbana. Os municípios podem estabelecer, supletivamente, normas complementares 

para adequar o previsto nesta lei às peculiaridades regionais e locais. A característica da 

lei 6.766 é a de que o parcelamento da terra e a venda dos lotes resultantes não possuem 

nenhum vínculo com qualquer edificação ou futura incorporação imobiliária. O artigo 4º 

estabelece que os loteamentos devam atender a uma série de requisitos, entre eles, as 

áreas destinadas a sistema de circulação, à implantação de equipamento urbano e 

comunitário, bem como os espaços livres de uso público serão proporcionais à densidade 

de ocupação prevista para a gleba, e a percentagem de áreas públicas não poderá ser 

inferior a 35% da gleba. As vias do loteamento deverão articular com as vias adjacentes 

oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local (OLIVEIRA, 

1997). No loteamento, as vias e logradouros passam a ser do domínio público, podendo 

ser utilizadas por qualquer indivíduo sem nenhuma restrição a não ser aquelas impostas 

27 Disponível em: < www.mp.sp.gov.br/.../Urb/ Da%20legalidade%20dos%20loteamentos%20fechados-

José%20Carlos%20de%20Freitas.htm> Acesso em: fev/2005.
28 Jornal: Vieira,S. Interpetação de lei impede averbação em condomínio fechado. Jornal Correio Popular, Valinhos, 

03/02/2005.
29 Em processo de revisão
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pelo próprio município. Cada lote tem acesso direto à via pública. A gleba loteada deixa de 

existir para dar nascimento aos vários lotes, como unidades autônomas destinadas à 

edificação.

Usualmente os loteamentos fechados são aprovados como loteamento comum, 

constituído na forma da lei 6.766/79, ou seja, aprovado pela Prefeitura Municipal, 

possuindo registro no Cartório de Registro de Imóveis, de acordo com a legislação. 

Alguns “condomínios” de Valinhos foram inicialmente constituídos como loteamento e 

depois transformados em condomínios fechados.

Loteamento fechado: É uma figura híbrida entre o loteamento e o condomínio que não 

existe em termos de legislação federal, sendo um dos aspectos mais preocupantes de 

sua existência a privatização do espaço público (ROBERTS, 2002:103). Como a lei 

federal só trata dos loteamentos convencionais, abertos, com espaços e áreas públicas 

franqueados ao acesso de todos, a aprovação pelo município dos "loteamentos 

fechados" não é lícita, pois não são presididos pelo princípio da legalidade, nem mesmo a 

legislação municipal, editada para tratar do assunto, lhe dá foros de legitimidade, porque 
30a matéria, por sua natureza condominial, é da competência da União .

Em Valinhos, a lei municipal no 3.192/98 dispõe sobre seus loteamentos fechados e, 

através do art. 21, permite que loteamentos já existentes, aprovados como loteamentos 
31comuns sejam transformados em loteamentos fechados . Os municípios estão criando 

estas leis locais para preencher uma lacuna da legislação federal, ou seja, a legislação 

municipal não encontra respaldo na Constituição. “No loteamento fechado as pessoas 

apoderam-se do espaço público (ruas, áreas verdes etc.) e, como contrapartida, a 

prefeitura não precisa fazer o serviço dentro daquele espaço (manutenção das vias, 

coleta de lixo etc.). Essa contrapartida é teórica, já que não devolve coisa alguma à 

população, apenas privatiza espaços públicos. Áreas que serviam de lazer para a 

população no fim-de-semana estão sendo privatizadas para um grupo de moradores” 

(ROBERTS, 2002:101). A vantagem para os moradores deste tipo de loteamento é o de 

que o IPTU (imposto predial e territorial urbano) é mais barato que nos condomínios 

fechados. É cobrado apenas o valor sobre a casa, pois a prefeitura não pode tributar 

sobre o que é dela, como as ruas, por exemplo, que são espaços públicos que se 

30 Disponível em: < www.mp.sp.gov.br/.../Urb/ Da%20legalidade%20dos%20loteamentos%20fechados-

José%20Carlos%20de%20Freitas.htm> Acesso em: fev/2005.
31  Artigo 21 - “Os loteamentos já existentes poderão ser transformados em loteamentos fechados, com a devida outorga da 

respectiva permissão de uso, desde que devidamente representados por Associação de Proprietários, atendidos os 

requisitos da presente Lei”.
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tornaram privados. “Desta forma, comparando-se o mesmo padrão e área construída, de 

um apartamento e de uma casa em loteamento, o cidadão que mora no loteamento 

fechado está pagando infinitamente menos em relação ao que mora no apartamento” 

(idem:102).

Do ponto de vista de sua aprovação, segundo Miglioranza (2005), não se pode dizer que o 

loteamento residencial fechado seja clandestino, tampouco irregular, pois atende a todos 

os requisitos legais, como licença prévia, aprovação nas instâncias municipais e 

estaduais e registro no Cartório de Imóveis. Entretanto, em nenhum projeto desse tipo de 

loteamento consta a intenção de torná-lo fechado por ocasião da sua execução, o que 

não seria possível por restringir ao uso de poucos um espaço que é por definição pública e 

constitui o que legalmente se chama “bem de uso comum do povo”. 

Flagra-se então, em três momentos, a omissão do poder público. O primeiro deles no ato 

do pedido de diretrizes à municipalidade por parte do empreendedor, cuja exigência 

depende praticamente da prefeitura que, via de regra, define as diretrizes sem maiores 

orientações urbanísticas, uma vez que inexistem planos ou projetos públicos que 

articulem tais loteamentos; tampouco são feitas análises urbanísticas mais amplas que 

se encarreguem da verificação da integração do loteamento à cidade que lhe dá suporte. 

A segunda, no ato de sua aprovação em mais de uma instância de poder que, embora 

atenda burocraticamente ao inciso IV do artigo 4º da Lei Lehmann, não considera o 

loteamento com a devida responsabilidade que convém à defesa do interesse público. A 

terceira, e talvez a mais grave, por ser mais explícita, é a sua omissão frente ao fato de 

serem mantidas áreas públicas fechadas, como áreas de uso exclusivo (SALGADO, 

2000:208). 

A denominação mais correta para muitos condomínios horizontais fechados deveria ser 

loteamento fechado, uma vez que não se trata de propriedade condominial, mas de 

loteamentos comuns que adotaram o sistema de fechamento através de cancelas e 

contratação de segurança privada (ANDRADE, 2002:1). 

Localização dos Condomínios, Densidade Demográfica e Renda

A localização dos condomínios de luxo é concentrada nas regiões das antigas chácaras 

de recreio, ocupada por população de classes média-alta e alta. A maioria dos 

condomínios de alto padrão está concentrada na região próxima as avenidas que 

facilitem o escoamento a Rodovia Anhanguera. A concentração desse padrão de 
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urbanização gera baixas densidades considerando que entre 1990 e 2000, dos 33 

condomínios horizontais aprovados apenas 10 são formados por lotes com área de 

unidades superior a 500 m². 

Quanto à densidade demográfica, é possível confirmar que Valinhos possui poucos 

setores censitários adensados, como o Parque Cecap e o Jardim São Luiz, financiados 

pela COHAB, CDHU e CECAP.  A região de maior adensamento está localizada ao Norte, 

ao lado dos condomínios Terras do Caribe e Terras do Oriente, onde foi criado o 

loteamento popular Jd. São Marcos (com índice entre 160 e 180 hab./ha), representado 

pelos setores censitários 92, 95 e 96, cujos lotes variam entre 200 e 300m² (Figura 25). 
32Um outro local de média densidade é o setor censitário 41 (140 a 160 hab./ha) . Neste 

local encontra-se o condomínio vertical Morada dos Pinheiros, composto por vários 

prédios de quatro andares que abrigam 350 apartamentos e 1.500 pessoas.

As baixas densidades são registradas nas áreas onde há grande concentração dos 

condomínios fechados, constatadas nos setores censitários 64, 65 e 66. A baixa 

densidade populacional encarece o custo da infra-estrutura urbana, considerando que o 

parâmetro de densidade viável para a sua implantação tem índice superior a 50 hab./ha. 

(NEGREIROS E TEIXEIRA, 2002).

Quanto à renda média mensal dos responsáveis por domicílio os setores censitários 86 e 

66 (figura 26) apresentam o maior percentual de domicílios com renda superior a 20 

salários mínimos (entre 40 e 80% de seus moradores). O setor 86 é exclusivo do 

condomínio Moinho de Vento e o 66 é formado quase que exclusivamente pelo 

condomínio Visconde do Itamaracá e parte do Vale do Itamaracá. Nestes dois setores, 

juntamente com os setores 88,73 e 67,está o maior percentual de chefes de domicílio com 

12 anos. Nos setores 64, 65, 67, 73 e 88, juntamente com o 66, é a de maior concentração 

os condomínios e loteamentos de alto padrão, consequentemente de melhor poder 

aquisitivo.

32 Em Valinhos, esses valores de densidade são considerados altos. 
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Fig. 25: Densidade demográfica por setor censitário (habitantes/ha). 

Município de Valinhos, 2000. Fonte: MIGLIORANZA, 2005.

Fig. 26: % Responsáveis por domicílios com renda mensal acima de 20

salários mínimos. Município de Valinhos, 2000. Fonte: MIGLIORANZA, 2005.
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Fig. 27: Localização dos condomínios, loteamentos e principais pontos de referência 

do município de Valinhos construído com dados da Prefeitura Municipal de 

Valinhos, 2002. Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Prefeitura Municipal 

de Valinhos.
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TECIDOS URBANOS FRAGMENTADOS: 

Estudos de caso em áreas periféricas 

do Município de Valinhos

Como vimos o município de Valinhos adquiriu nos últimos tempos elementos urbanos dos 

grandes centros, inserindo sua dinâmica num contexto metropolitano. Este capítulo 

busca compreender, através de exemplos em áreas periféricas de Valinhos, como a 

contemporaneidade, baseada nas questões iniciais levantadas, interferem nas 

manifestações e tensões entre as diversas formas e usos urbanos. 

Assim como os shoppings centers, os condomínios fechados, que tanto caracterizam o 

município em sua nova dinâmica, são marcas distintivas de uma das formas da cidade 

contemporânea. A forma tradicional, que se mantém em tecidos urbanos populares, 

evidenciando que, quanto mais forte as relações sociais que se estabelecem, maiores 

são os níveis de exclusão. 



O fato é que estes espaços intra-muros se convertem em preciosos objetos de vendas e 

estão servindo para segregar cada vez mais as classes sociais. Os ideais da igualdade 

para o convívio na cidade, são substituídos pelos da exclusividade.

O conjunto desses espaços, shopping center, condomínios horizontais/verticais e centros 

empresariais, são também equipamentos com áreas de lazer e sociabilidade, uma vez 

que são projetados afim de “imitar” os mesmo usos e manifestações do espaço livre 

público das cidades, com uma “vantagem”: não há o inconveniente encontro com o 

diferente, com o desconhecido. Muito da vida dos condôminos passa a acontecer dentro 

do próprio local de residência, trabalho ou consumo. O espaço público, assim, converte-

se em medo e deteriorização, mas não menos indispensável para a circulação e um 

mínimo de sociabilidade. 

Não é propósito nesse momento estudar os espaços coletivos  ruas, calçadas, praças, 

parques, bosques, etc  de dentro dos condomínios, por não serem de fato espaços livres 

públicos, acessíveis a todos. A maioria deles, logicamente considerando que há 

“condomínios e condomínios” e que as variações são grandes em função da 

municipalidade e da liberdade interna que eles próprios definem, limitam as suas ruas e 

espaços de convívio a necessidades de: passear a pé e de bicicleta, carros com limite de 

velocidades, normas para o usos de quadras, piscinas e regras básicas de postura para 

freqüentar os bosques. Comércio de rua é proibido, porém não há regras para se vender a 

domicilio. Estruturalmente, estes espaços de convívios, o que inclui ruas e calçadas, 

dependem do nível de investimento. Independente da qualidade de projeto, a cidade 

intra-muro oferece aos seus moradores a retomada do contato com a rua, nesse caso 

uma rua exclusiva. Portas e janelas abrem-se para esses espaços de convívio restrito, 

criando uma sensação de liberdade: casas sem muro e crianças nas ruas. 

Afora o interior desses condomínios, o contato destes com as vias de circulação da cidade 

é inevitável. A proliferação desses empreendimentos imobiliários em áreas 

potencialmente selecionadas resulta em conjunto de espaços privados interligados por 

um espaço de circulação. A cidade que circunda esses condomínios é tratada com 

indiferença e descaso. 

Buscaremos demonstrar assim, que a forma permissiva que o planejamento urbano trata 

a questão dos empreendimentos imobiliários, resulta na destruição da urbanidade pela 

alteração de modos de vidas, uma vez que esses projetos não surgem como uma forma 

de introduzir novas possibilidades para a vida urbana, mas opera pela utilização de 

mecanismos como a repetição de modelos, uma produção em série e em grande escala. 
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O modo como se constitui o novo bairro em 1970 e sua mutação na década de 1990, 

devem ser observado como evidência desse fenômeno mundial, onde se verifica o 

aparecimento de urbanidades baseadas na homogeneidade social, na segregação, na 

apologia ao consumo e na simulação. Esses são traços da perda da qualidade do urbano, 

como a coexistência, encontro e diversidade, que vem se multiplicando em formas de 

empreendimentos imobiliários e projetos urbanos, com status de uma nova condição 

urbana contemporânea. 

Dessa forma, resgatou-se a dimensão pública e a dimensão do cotidiano como 

fundamentais para se entender constituição do espaço, do lugar. A praça e a rua pública 

servem como palco, como cenário para apropriações diversas. Ao mesmo tempo em que 

certos lugares, por força de um uso especial, passarão a ser “vistos como público”. 

Abaixo apresentamos as duas situações. A primeira, bastante representativa da 

contemporaneidade, é o bairro Paiquerê, onde a inexistência de áreas públicas de 

convívo, em função da nova forma de morar, traduz a deficiência em urbanidade que a 

cidade tem adquirido nessa nova forma de crescimento. A segunda, não menos 

representativa da contemporaneidade: as ruas e praças do Jardim São Marcos, 

loteamento de maior densidade de Valinhos, que, com todas suas barreiras e 

descriminação imposta pela nova dinâmica, é rico em urbanidade. 

As diferenças entre os casos são grandes:

- O Paiquerê é um bairro de padrão mais elevado em função da grande quantidade de 

condomínios e loteamentos fechados, o que caracteriza também as baixas densidades 

quando comparado com a área central e demais periferias (ver Figura 25 e tabela 5). É 

situado próximo a vias de escoamento rápido para as rodovias próximas, principalmente 

a Rodovia Anhanguera. A inexistência de praças e espaços de convívio público é 

traduzida na quantidade de espaços privados, e de consumo, para as rendas mais 

elevadas. Fator que evidencia quem participa ou não do uso desses espaços. 

- O Jardim São Marcos, loteamento popular, não aprovado, da década de 80,  localiza-se 

distante da área central. Isolado por sua localização geográfica, faz limite com o Ribeirão 

Pinheiro e com a linha férrea. Não bastando apenas essas barreiras, na década de 90 

dois condomínios fechados se justapõem ao loteamento, impondo um elevado grau de 

segregação sócio-espacial. Os muros que limitam o acesso dos moradores do bairro 

popular trazem oferta de mais emprego, melhores avenidas de ligação com o centro e 

com a rodovia Dom Pedro I, e novos equipamentos urbanos, como shopping e escolas. 
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Apesar dos benefícios, o limite entre os dois tecidos urbanos é tratado com desdém, fato 

que fortalece ainda mais a rede de relações no interior do loteamento popular. 

A despeito das enormes diferenças, ambas as situações tem em comum o fato se estarem 

inserida na mesma lógica contemporânea de crescimento da cidade sob forma de 

“comunidades” fechadas. São novas formas urbanas que não produzem “cidades”, no 

seu sentido estrito, de lugar amplo de acesso a todos.
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C A S O 1

“Espaços Públicos”(?): 
Novas configurações na contemporaneidade



“Espaços Públicos” (?): 

Novas configurações na contemporaneidade

Várias são as origens dos princípios urbanísticos que se colocam como padrão, ou como 

ideal na constituição de bairros destinados às classes de maior renda na Megalópole do 

Sudoeste. Almejando tais valores, porém diante de recursos mais limitados, tornaram-se 

também paradigmas para as camadas de renda média, sobretudo média-alta, da 

população nas cidades do território megalopolitano.

Segundo Queiroga (2001), nas cidades brasileiras a segregação sócio-espacial nos 

espaços de moradia toma impulso com a Lei de Terras (1850). Transformando o solo 

urbano em mercadoria, propiciou-se constituir um setor imobiliário, produtivo e 

especulativo, nas cidades mais dinâmicas, como um lucrativo setor capitalista. A terra 

urbana, ou mais precisamente a localização na cidade, tem a sua valorização dada pela 

produção social da cidade e não simplesmente pela produção em si deste ou daquele 

loteamento.

“Neste contexto, cria-se, desde o séc. XIX, sobretudo nas maiores 

cidades, um mercado imobiliário, de concorrência imperfeita, que 

estabelece produtos distintos para os diferentes estratos de renda. 

Primeiro no Rio de Janeiro, mas logo a seguir São Paulo e mesmo em 

Campinas, loteamentos são abertos em locais estratégicos visando um 

público de alta renda.”

(QUEIROGA, 2001:257)

Segundo o mesmo autor, mais que a venda de um lote, vendia-se um padrão de morar, em 

relativa consonância com os valores europeus de moradia aristocrática ou burguesa 

diante das grandes cidades industriais. Lá quem pode se retira do burburinho da cidade 

industrial, e busca um ambiente mais saudável, próximo ao campo, a natureza idealizada. 

No século XIX, a aristocracia carioca, imitou os hábitos dos europeus, sobretudo os 

ingleses, mas também os franceses, que, ao se instalarem no Rio de Janeiro, preferiram 

fixar suas residências junto à exuberante natureza, em clima mais ameno. Nas cercanias 

da Floresta da Tijuca instalam-se em grandes propriedades, chácaras e sítio que, embora 

afastado do núcleo urbano mais denso, constituíam situações urbanas. (QUEIROGA, 

2001:257)

Não tardou São Paulo a produzir loteamentos voltados aos que gozavam da riqueza 

advinda do café. Campos Elísios e Higienópolis são bairros voltados à elite constituídos 
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no último quartel do século XIX, da mesma forma em que, ainda no final dos oitocentos, se 

abre, distante e em local aprazível, a Av. Paulista.

“A 'fuga' da cidade industrial européia teve nas idéias howardianas da 

cidade jardim, na virada para o século XX, a formulação de alternativa 

urbana pouco praticada em sua íntegra. No Brasil, já no primeiro quartel 

do séc. XX se implantaram diversos 'Bairros jardim' para as elites locais. 

Aqui se tratava menos de fugir de um incipiente quadro industrial e mais 

de se afastar das áreas precariamente urbanizadas e ocupadas pelos 

pobres. Já nos anos 10, a City of São Paulo Improvements and Freehold 

Lan Company Limeted (Companhia City) empreende o primeiro bairro 

jardim do país (Jardim América), projeto de Barry Parker, co-autor, junto 

a Raymond Unwin, da primeira cidade jardim inglesa, Letchworth. Nas 

décadas seguintes empreendimentos similares são realizados em 

diversas outras cidades brasileiras: Belo Horizonte, Recife, Porto 

Alegre, Campinas, etc.”

 (QUEIROGA 2001:258)

O padrão urbanístico do bairro jardim se consolida como forma de morar marcada menos 

pelo discurso original da cidade jardim, de espaços comuns, e mais por espaços 

altamente excludentes.

Busca-se garantir apenas o uso residencial unifamiliar de baixa densidade. Os espaços 

públicos são concebidos como um cenário profusamente arborizado, as avenidas 

apresentam amplos canteiros centrais arborizados, as áreas livres são rotatórias 

ajardinadas mais que praças. O traçado sinuoso evita travar forte relação com a trama da 

cidade e dificulta que não moradores se utilizem dele como espaço de passagem. O 

bairro jardim consolidado tem como meta maior a tranqüilidade da vida privada. 

Diante desta imagem, a maior parte dos “espaços livres públicos” nos bairros que 

procuram seguir de alguma forma os princípios do bairro-jardim são profusamente 

arborizados e ajardinados, a noção de área verde prevalece à noção de espaço público, o 

jardim torna-se mais importante que a praça. Assim são, por exemplo, a esmagadora 

maioria dos “espaços livres públicos” no luxuoso bairro do Morumbi (São Paulo) e dos 

bairros exclusivamente residenciais de suas adjacências, tratados como áreas verdes, 

com baixíssima freqüência do público morador. (QUEIROGA 2001:258)

A baixa freqüência é o que reflete hoje no cotidiano dos moradores dos condomínios 

fechados que, devido o grau de mobilidade adquirido e as mudanças nos modos de vidas, 
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tem pouco ou quase nenhum contato com a cidade, o que reflete consequentemente no 

desaparecimento das praças e espaços públicos, que se resumem mais ainda em 

rotatórias e canteiros central de avenida, de forma insignificante. 

“O padrão de bairro-jardim se dissemina, de forma mais ou menos fiel 

aos bairros criados pela Companhia City em São Paulo, por dezenas de 

cidades da megalopole e por tantas outras cidades brasileiras, 

sobretudo a partir da segunda metade do século passado. Buscando 

atingir um público maior (leia-se a população de renda média) há um 

empobrecimento relativo ao padrão inicial. Os lotes já não são tão 

grandes, assim como são mais estreitos os canteiros centrais das 

avenidas e reduz-se as áreas verdes públicas ao mínimo exigido por lei. 

Mantém-se, entretanto, o caráter segregacionista ao se preconizar o 

uso exclusivamente residencial unifamiliar, bairros 'sem prédios e sem 

padaria', indicadores do 'alto padrão urbanístico' conquistado pela 

população de estrato de renda médio-alta, ou mesmo 'média-média'.” 

 (QUEIROGA 2001:258-259)

Nas cidades médias e grandes megalópoles os exemplos de bairros jardim são inúmeros, 

sendo locais protegidos por legislação de zoneamento que garantem o padrão 

exclusivamente residencial, constituindo em locais bastante valorizados pelo mercado. 

“Deste modelo de empreendimento para os atuais condomínios 

fechados soma-se o fator da desigualdade social, e os alarmantes 

níveis de violência nas megalópoles. Assustadas, as camadas de maior 

poder aquisitivo vão se refugiar em espaços fechados, e apartados da 

cidade se distanciam cada vez mais dos espaços de convivência 

tradicional. Os loteamentos e condomínios fechados de alta segurança 

e alto luxo, verdadeiros enclaves fortificados, vão se proliferar de forma 

mais concentrada nos vetores já tradicionalmente ocupados pelos ricos: 

vetor sudoeste na Grande São Paulo; Zona Sul, notadamente na Barra 

da Tijuca, no Rio de Janeiro; e zona Leste e Norte e Campinas. Além 

desses locais, de forma por vezes mais empobrecida, condomínios 

horizontais ou de grupos de edifícios de apartamentos, vão ocorrer de 

forma difusa numa infinidade de localizações, inclusive em cidade de 

porte médio ou mesmo pequenas. Nestas últimas fica evidente tratar-se 

de empreendimentos de caráter metropolitano ou megalopolitano, 

voltado ao mercado extra-municipal.”

(QUEIROGA 2001:260)
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A produção de amplos setores urbanos de baixa densidade na forma de condomínio 

fechado nos municípios de Valinhos, Vinhedo e Indaiatuba, ou mesmo em Holambra e 

Santo Antonio de Posse (pequenos municípios da Região Metropolitana de Campinas) 

são reveladores do caráter megalopolitano de tais empreendimentos.  Colocam-se como 

alternativa de moradia “tranqüila e segura”. São voltados, sobretudo, para as famílias de 

renda alta e média-alta paulistana que desejam fugir da violência, do trânsito e da 

poluição da capital. Atrai também número significativo de campineiros, assustados com 

os índices de violência de sua cidade que vem crescendo relativamente mais que os 

índices do Grande Rio e da Grande São Paulo. (QUEIROGA 2001:260)

Se nos bairros jardins a praça já não se constituía em modelo pretendido de “espaço livre 

público”, nos condomínios e loteamentos fechados, as áreas efetivamente públicas são, 

via de regra, apenas jardins que antecedem as portarias ou ladeiam avenidas e suas 

muralhas. 

“Os “enclaves fortificados”, solução cada vez mais corrente e 

disseminada na megalópole, produzem apenas “anti-praças”, falsos 

espaços públicos, por que de acesso restrito aos condôminos, usos pré-

estipulados pelos condomínios, e rígido controle pela segurança 

privada. Na área intra-muros, algumas destas falsas-praças funcionam 

como local de convívio de babás ao levar bebês para tomar sol, alguma 

tênue recreação infantil pode ser encontrada. São, sobretudo, sub-

espaços que compõe a idílica imagem verde - 'a natureza' do 

condomínio. Aos equipamentos esportivos são destinadas áreas 

especificas, os clubes fechados, raramente se confunde o lugar do 

esporte com o vazio da falsa-praça.”

(QUEIROGA 2001:261)

E o espaço da cidade, como se configura diante de tais mudanças? A grande 

concentração de condomínios revela a predisposição em evitar o contato com a rua 

acessível a todos, lugar do encontro com o desconhecido. A partir desse estudo busca-se 

revelar a perda gradativa do conceito de cidadania dos habitantes e a banalidade como é 

tratado os espaços livres públicos na cidade contemporânea. 

O modelo urbano baseado na separação de funções em núcleos isolados segrega a parte 

residencial de dentro dos condomínios fechados com o restante da cidade. Comércio e 

serviço isolam-se em centros empresariais, centros de compras, hipermercado e 

shopping centers, produzindo “núcleos autônomos” dentro da cidade. Estes núcleos são 

fechados no território, interligados por vias de circulação de automóvel e ligado ao 
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restante da cidade por autopistas, em busca de um público de melhor poder aquisitivo. 

São espaços homogêneos, destinados a um mesmo padrão de morador e consumidor. A 

heterogeneidade nesses espaços ocorre pela presença de trabalhadores domésticos, 

empregados do comércio local e outras funções, os quais caracterizam uma presença 

temporária, prejudicados pelo modelo onde o pedestre não é desejado, uma vez que 

estes espaços urbanos ocupam grandes glebas, e os trabalhadores percorrem grandes 

distancias a pé. Não há laços com nenhuma localidade próxima, o que revela o descaso 

do planejamento urbano em integrar comunidades. O papel que a arquitetura ocupa é 

apenas materializar os “simulacros” e manter a obsessão por segurança, através da 

tecnologia de monitoramento.

“Essa nova urbanidade é, segundo Sorkin, marcada por três 

características principais. A primeira dela é a dissipação de relações 

estáveis com a geografia e a cultura local, não existindo laços com 

nenhuma localidade especifica. Uma segunda característica é a 

obsessão por segurança, através da tecnologia de monitoramento, ou 

de meios físicos como os 'subúrbios de classe média, o abandono dos 

centros antigos para os pobres, comunidades 'enclavadas' para os 

ricos, gentrificação e uma bolha móvel que acompanha os viajantes a 

negócio, que encontra o mesmo edifício de aeroporto, hotel e escritório 

de Denver a Dubai'. Para Sorkin, trata-se de uma 'nova segregação 

urbana em toda a parte da América, onde o urbanismo deixou de tentar 

integrar comunidades em favor do gerenciamento de desenvolvimento 

seletivo e reforçando as distinções. Por fim ressalta que essa nova 

cidade é o reino da simulação, a cidade como parque temático, onde a 

arquitetura ocupa um papel fundamental como materialização de 

simulacros.”

 (MOREIRA, 2004:85)
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Fig. 28: Localização da área de estudo de caso 1. 

Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Prefeitura Municipal de Valinhos

O Processo de Desertificação da Rua: Qualidade de Vida, Acessibilidade e Natureza

No caso de Valinhos, nas glebas próximas ao eixo da Rodovia Anhanguera, os espaços 

públicos notados são as vias de circulação, os espaços de canteiros centrais e rotatórias, 

moldados pelo sistema viário. A concentração de condomínios fechados nessa área 

periférica da cidade é, além de sua localização estratégica, reflexo de um processo 
33

histórico que conjuga qualidade de vida, acessibilidade e natureza .

No que se refere ao processo histórico de consolidação de um novo padrão de morar e 

dos novos modos de vidas dos habitantes, o primeiro ponto a ser analisado é o fato 

dessas glebas, hoje reparceladas para condomínios fechados, terem sido antigas 

fazendas rurais, que a partir de 1960 começam a ser divididas em pequenas chácaras, 

em função da procura por segundas residências, como já mencionado anteriormente. 

Iniciou-se esse padrão de parcelamento em Valinhos, na atual Chácara São Bento, em 

1960, com a proposta de se introduzir na região um novo conceito de clube de campo. 

33 Referimos-nos a natureza segunda, em maior medida, pois são poucas as remanescências de vegetação nativa. A 

paisagem rural de Valinhos é marcada por pequenas propriedades agrícolas.
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Realizado por meio de um contrato entre Sr. Antonio Bento Ferraz, proprietário da 

fazendo e Antônio Mingone, que em 1960 era presidente da Associação Atlética Ponte 

Preta, o projeto do clube de campo e do loteamento de chácaras teve uma aceitação 

grande na região que abrange Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí e São 
34Paulo . O bairro de chácaras de veraneio hoje é marcado com o uso residencial, como 

primeira residência, de alto poder aquisitivo. 

Já no ano de 1973, o Sr. Antônio Bento Ferraz, proprietário também da fazendo Vale 

Verde, em decorrência da baixa produção agrícola e dos reflexos negativos das leis 

trabalhistas de 1945, decidiu vender suas terras, para que elas fossem loteadas pela 
35imobiliária e construtora Lutfalla S/A . 

Fig. 29, 30 e 31: Country Clube, Bairro Vale Verde e Clube de Campo Vale Verde, 

respectivamente. Fonte: Foto aérea Google Earth.

34  Mais detalhes em SPADACCIA, José - Monografia Histórica de Valinhos - 1988
35 Nesta época o Sr. Ferraz era diretor do DER (Departamento de Estradas e Rodagem), fator que influenciou muito nas 

negociações para construção de parte da via Anhanguera. Mais detalhes http://www.clubevaleverde.com.br/
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O bairro Vale Verde foi aprovado em 1974 com 958 unidades de área exclusiva de 522-

1000m², totalizando a gleba 3.130.314,00m², além da doação de 56.359m² de suas 

terras, mais a área onde está situado o lago, para que fosse construído um clube, hoje 

conhecido como Clube de Campo Vale Verde. O loteamento é hoje enquadrado na 

modalidade de bolsão de segurança, uma vez que a área já não recebe tantos visitantes 

de outras regiões, caracterizando seu uso como residencial, assim como no Bairro 

Country Clube, com residências fixas. 

Fig. 32, 33 e 34: Portaria do Condomínio Sans Souci, na seqüência as barreiras 

representadas pelo muro, que cada vez mais ganham altura. É 

nítida a desproporção entre altura dos muros e o passeio 

público. Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

No mesmo ano, no bairro Dois Córregos, próximo ao bairro Country Clube, foi aprovado o 

loteamento que posteriormente viria a ser o primeiro condomínio fechado de Valinhos, o 

Village San Souci. São 123 unidades de área exclusiva de 5000 - 8000m², e uma gleba 
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total de 1.047.157,37m². Atualmente, o condomínio Village Sans Souci é totalmente 

fechado, com segurança, possui área de lazer com clube social, piscina, sauna, capela, 

hípica, quadras poliesportivas e parques arborizados. A fácil acessibilidade pela via 

Anhanguera desperta o interesse de muitos empreendedores em reproduzir esse novo 

padrão de loteamento, com potencial de rentabilidade diante do “caos” dos grandes 

centros. 

Assim, nos anos seguintes, são aprovados loteamentos de pequenas chácaras de 1000 a 

5000m² nas proximidades da rodovia Anhanguera. O Sitio Recreio dos Cafezais, 

implantado em 1976, com 69 lotes de 5000m² de área exclusiva, totalizando 

532.822,00m² de gleba, e em 1978 o Vale do Itamaracá, aprovado como loteamento 

aberto com 304 lotes de 1000m² de área exclusiva, gleba total de 484.000,00m². 

A provisão de infra-estrutura para esses bairros propícia a consolidação do primeiro 

loteamento de casa, o Jardim Paiquerê, aprovado como loteamento aberto em 1980 com 

137 lotes de 300m² de área exclusiva totalizando uma gleba de 66.887,00m². A condição 

de loteamento aberto se mantém por poucos anos. 

Mesmo distante da mancha urbana de Valinhos, a área já concentrava uma demanda 

suficiente de moradores fixos, e consequentemente necessitava de equipamentos de 

apoio para esses bairros. Assim, o Colégio Visconde de Porto Seguro, em 1982, é 

fundado visando atender a demanda crescente de moradores de outras regiões, em 

especial dos grandes centros, que passam a escolher Valinhos como residência fixa. O 

Colégio localiza-se no Bairro Vale do Itamaracá. Em 10 anos, começam a ser constatadas 

mudanças no tecido urbano de Valinhos. 

Em 1991 e 1992 são aprovados os loteamentos fechados Village Visconde de Itamaracá 

I, com 140 unidades, com áreas exclusivas de 1000m² e gleba totalizando 158.628,34m² 

e o Village Visconde de Itamaracá II, com 140 unidades de 1000m² de área exclusiva, 

totalizando 287.019,42m², no antigo Vale do Itamaracá. 

Começam a proliferar a partir da década de 90 condomínios fechados de menor porte, 

como no bairro Dois Córregos, próximo ao Village Sam Sauci, os condomínios fechados 

Querência, aprovado em 1999 com 63 unidades de área exclusiva de 580², total 

56.116,01m², e o Villa d'este, aprovado em 1994 com 15 unidades de área exclusiva de 

1500m², total 26.966,70m².
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Fig. 35, 36 e 37: Colégio Porto Seguro. Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

Bairro Paiquerê é o que mais caracteriza essa mudança. Pela lei de zoneamento, o bairro 

é uma área de zona de densidade moderada com verticalização (Z2A), onde a área 

mínima - parcelamento = 300 m² (máximo 12 pavimentos) e fração ideal mínima - 

condomínio = 225 m². Quando comparada com os demais, são lotes bem menores do que 

o padrão anterior. 

O bairro Paiquerê hoje é composto por 11 condomínios fechados, aprovados e já 

implantados, os quais circundam o Jardim Paiquerê, primeiro loteamentos de casas 

aberto em 1980. Como conseqüência desse processo, os moradores do loteamento 

aberto, influenciados pela quantidade de espaços murados, reivindicam também por 

segurança através do modelo “bolsão de segurança”. As mudanças na estruturação 

desse bairro serão estudadas adiante, por ser considerada peculiar esse fragmento de 

cidade que não caracteriza a cidade tradicional, ou seja, a conformação de espaços 

urbanos que não produz “cidade”, apenas se justapõe para finalidade especificas. 
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Os diversos espaços murados são similares na forma como compõem a paisagem 

urbana das cidades, com seus extensos muros entremeados por portarias, porém 

possuem diferenças em seu interior. A forma tipologia da malha urbana dos loteamentos é 

padrão. Porém a inserção no território, seguindo o zoneamento atual de Valinhos, permite 

variações no que se refere ao tamanho do lote, das construções e em especial o tipo de 

áreas verdes reservada para os moradores desses condomínios. 

Fig. 38: Portaria do Condomínio Athenas. No bairro Paiquerê a paisagem urbana é 

formada por um sucessão de muros entremeados por portarias. 

Fotografia: Bitencourt, A.
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Fig. 39: Concentração de condomínios fechados próximo a Rodovia Anhanguera.

Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Prefeitura Municipal de Valinhos
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Tabela 5: Características gerais dos condomínios e loteamentos fechados 

da área de estudo.

80

Cidades - Espacos Urbanos (?)

ZB4: zona industrial geral, área mínima - parcelamento = 1000 m²

2.128.311,13671966
Chácaras 

Jorapiranga II

533.205,005000 m²91955
Chácaras 

Jorapiranga ILOTEAMENTO DE 
CHÁCARAS

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

ZB4
2.128.311,13671966

Chácaras 
Jorapiranga II

533.205,005000 m²91955
Chácaras 

Jorapiranga ILOTEAMENTO DE 
CHÁCARAS

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

ZB4

01 - BAIRRO JORAPIRANGA

Clube Campo Vale 
Verde

EQUIPAMENTOS 
URBANOS

3.130.314,00522-1000m²9581974Vale Verde
BOLSÃO DE 
SEGURANÇA

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3D
Clube Campo Vale 

Verde
EQUIPAMENTOS 

URBANOS

3.130.314,00522-1000m²9581974Vale Verde
BOLSÃO DE 
SEGURANÇA

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3D

Z3D: Zona de baixa densidade, predomínio residencial. Área mínima - parcelamento = 1000 m²
Fração ideal mínima - condomínio = 750 m²

02 - BAIRRO VALE VERDE

AAPPCC
EQUIPAMENTOS 

URBANOS

77.200,00770m²621996
Res.Green
Boulevard

101.302,50750m²791998
Condomínio Portal 

do LagoCONDOMÍNIO
FECHADO

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3D

AAPPCC
EQUIPAMENTOS 

URBANOS

77.200,00770m²621996
Res.Green
Boulevard

101.302,50750m²791998
Condomínio Portal 

do LagoCONDOMÍNIO
FECHADO

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3D

Z3D: Zona de baixa densidade, predomínio residencial. Área mínima - parcelamento = 1000 m² 
Fração ideal mínima - condomínio = 750 m²

03 - BAIRRO COUNTRY CLUB

2004
Residencial Villa

Lombarda

Residencial Faz 
São JoséLOTEAMENTO 

FECHADO

1.047.157,375000-8000m²1231973Village San Souci

26.966,701500m²151994Villa d’este

56.116,01580²631999
Condomínio 
Querência

CONDOMÍNIO 
FECHADO

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3E

2004
Residencial Villa

Lombarda

Residencial Faz 
São JoséLOTEAMENTO 

FECHADO

1.047.157,375000-8000m²1231973Village San Souci

26.966,701500m²151994Villa d’este

56.116,01580²631999
Condomínio 
Querência

CONDOMÍNIO 
FECHADO

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3E

Z3E: zona de baixa densidade, predomínio residencial. Área mínima - Parcelamento = 4000 m² 
Fração ideal mínima  - condomínio = 3750 m²

04 - BAIRRO DOIS CÓRREGOS
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Z3E: zona de baixa densidade, predomínio residencial. Área mínima - Parcelamento = 4000 m²
Fração ideal mínima - condomínio = 3750 m²

05 - BAIRRO VALE DO ITAMARACÁ 

1982
Colégio Porto 

Seguro
EQUIPAMENTOS 

URBANOS

287.019,421000m²1401992
Village Visc. de 

Itamaracá II

158.628,341000m²1401991
Village Visc. de 

Itamaracá ILOTEAMENTO 
FECHADO

532.822,005000m²691976
Sitio de Recreio 

dos Cafezais
BOLSÃO DE 
SEGURANÇA

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3E

1982
Colégio Porto 

Seguro
EQUIPAMENTOS 

URBANOS

287.019,421000m²1401992
Village Visc. de 

Itamaracá II

158.628,341000m²1401991
Village Visc. de 

Itamaracá ILOTEAMENTO 
FECHADO

532.822,005000m²691976
Sitio de Recreio 

dos Cafezais
BOLSÃO DE 
SEGURANÇA

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3E

2007Valinhos Shopping

Itamaracá Mall
EQUIPAMENTOS 

URBANOS

Chácaras Vila 
Silvania

LOTEAMENTO DE 
CHÁCARAS

2001Porto seguro Village
LOTEAMENTO 

FECHADO

179.822,67375m²2652000
Res. Morada da 

Nascente

130.167,40400m²1892000
Residencial 
Millenium

13.440,00250m²321996Residencial Camburi

, 47.950,00360m²941998Villa Toscana

10.243,80150 (3 dorm)621994
Residencial 
Blumen-Hof

47.950360m²941997
Residencial Villagio

Florença

27.450,00500m²381995Residencial Oruam

58.530,25500m²741991
Residencial Portal do 

Quiririm

Vert./Horiz. Terras do 
Paiquerê

Athenas

CONDOMÍNIO 
FECHADO

66.887,00300m²1371980Jardim Paiquerê
BOLSÃO DE 
SEGURANÇA

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z2A

2007Valinhos Shopping

Itamaracá Mall
EQUIPAMENTOS 

URBANOS

Chácaras Vila 
Silvania

LOTEAMENTO DE 
CHÁCARAS

2001Porto seguro Village
LOTEAMENTO 

FECHADO

179.822,67375m²2652000
Res. Morada da 

Nascente

130.167,40400m²1892000
Residencial 
Millenium

13.440,00250m²321996Residencial Camburi

, 47.950,00360m²941998Villa Toscana

10.243,80150 (3 dorm)621994
Residencial 
Blumen-Hof

47.950360m²941997
Residencial Villagio

Florença

27.450,00500m²381995Residencial Oruam

58.530,25500m²741991
Residencial Portal do 

Quiririm

Vert./Horiz. Terras do 
Paiquerê

Athenas

CONDOMÍNIO 
FECHADO

66.887,00300m²1371980Jardim Paiquerê
BOLSÃO DE 
SEGURANÇA

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z2A

Z2A: zona de densidade moderada com verticalização. Area mínima - parcelamento = 300 m² (máximo 12 pavimentos) 
Fração ideal mínima - condomínio = 225 m²

06 - BAIRRO PAIQUERÊ



Parque 
Municipal

EQUIPAMENTOS

145.200,004201741976
Parque 

Terra Nova

74.370,1379-77786, 11977
Jardim 
EuropaBOLSÂO DE 

SEGURANÇÃO

Pq. Residencial 
Colina do Sol

Vila 
Santo Antonio

Bairro Res.
São Luis

LOTEAMENTOS 
ABERTOS

464.352,811000m²2581996
Res. Moinho 

de Vento
CONDOMÍNIO 

FECHADO

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z2C

Parque 
Municipal

EQUIPAMENTOS

145.200,004201741976
Parque 

Terra Nova

74.370,1379-77786, 11977
Jardim 
EuropaBOLSÂO DE 

SEGURANÇÃO

Pq. Residencial 
Colina do Sol

Vila 
Santo Antonio

Bairro Res.
São Luis

LOTEAMENTOS 
ABERTOS

464.352,811000m²2581996
Res. Moinho 

de Vento
CONDOMÍNIO 

FECHADO

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z2C
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Z3C: zona de baixa densidade (predominância residencial, área mínima - parcelamento = 500 m²
Fração ideal mínima - condomínio = 375 m²

07 - BAIRRO APAGA FOGO 

23.318,00300m²381980Jardim Valença
LOTEAMENTO 

FECHADO

422002Vila Brasiliana

28.637,00800m²241992
Residencial 
Monte CarloCONDOMÍNIO 

FECHADO

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3C

23.318,00300m²381980Jardim Valença
LOTEAMENTO 

FECHADO

422002Vila Brasiliana

28.637,00800m²241992
Residencial 
Monte CarloCONDOMÍNIO 

FECHADO

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3C

Z2C: zona de baixa densidade horizontal, área mínima - parcelamento = 300 m²
Fração ideal mínima - condomínio = 225 m²

08 - BAIRRO SANTO ANTONIO

Z3B: zona de baixa densidade (predominancia residencial), área mínima - parcelamento = 300 m²
Fração ideal mínima  - condomínio = 225 m²

09 - BAIRRO INVERNADA

Clube Atlético 
Valinhense

EQUIPAMENTOS 
URBANOS

Jardim 
Recanto

LOTEAMENTO ABERTO

Nova 
Suíça

BOLSÃO DE 
SEGURANÇA

Resid. Serra 
d'água

Resid. Aldeia 
da Mata

Resid. 
Bougainvillea

CONDOMÍNIO 
FECHADO

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3B

Clube Atlético 
Valinhense

EQUIPAMENTOS 
URBANOS

Jardim 
Recanto

LOTEAMENTO ABERTO

Nova 
Suíça

BOLSÃO DE 
SEGURANÇA

Resid. Serra 
d'água

Resid. Aldeia 
da Mata

Resid. 
Bougainvillea

CONDOMÍNIO 
FECHADO

GLEBA m²ÁREA EXCL.UNID.APROVNOME
EMPREENDIMENTO 

TIPO

Z3B



Os condomínios fechados e shopping centers revelam uma nova lógica cotidiana para as 

rendas mais abastadas, onde num ambiente cercado e protegido, refazem a rua, a praça 

e o jardim público, e no interior dos shoppings constroem as características de 

sociabilidade dos espaços públicos da cidade. A concentração grande de espaços 

urbanos murados contornados por avenidas de fluxo rápido revela uma paisagem urbana 

marcada, acima de tudo por muros, barreiras e outdoor.

Fig. 40, 41, 42 e 43: Elementos da paisagem urbana de Valinhos. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

E são essas barreiras que irão inibir a construção de um tecido urbano rico em 

urbanidade. Como primeira conseqüência, o comércio se adapta com a instalação de 

pequenos quiosques em beira de estrada para atender esse novo público consumidor 

que organiza a vida cotidiana na escala da região. 
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Fig. 44: Loteamentos e condomínios fechados, bolsão 

de segurança e equipamentos urbanos. 

Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Foto aérea Google Earth.



O Bairro, a Quadra e a Rua: Novas Relações

O bairro Paiquerê foi consolidado a partir do loteamento aberto Jardim Paiquerê. 

Circundado por médias e grandes fazendas, a partir de 1990, com o boom imobiliário, 

associado ao potencial de escoamento para as rodovias próximas e a proximidade do 

Colégio Porto Seguro ali instalado, os condomínios fechados passam a compor a 

paisagem urbana desse bairro.

Com o crescimento acelerado, a justaposição dos espaços urbanos, antes distantes do 

centro da cidade, alcançam de um lado os loteamentos abertos mais próximos da macha 

urbana consolidada e, do outro, os limites da rodovia. Quando próximos aos bairros 

tradicionais da cidade, criam barreiras e obstruem vias. E próximos aos limites das 

rodovias, a justaposição deles, conformam longas avenidas, apáticas e sem vida urbana.  

Fig. 45: Permeabilidade e impermeabilidade dos novos espaços urbanos. As linhas 

contínuas representam as barreiras/muros dos condomínios e loteamentos 

fechados. O pontilhado, o bolsão de segurança, com certo grau de 

permeabilidade. Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Foto aérea Google 
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A foto aérea acusa o grau de permeabilidade dos novos espaços contemporâneos que 

compõe o Jardim Paiquere e sua vizinhança. O Jardim Paiquerê, é circundado por 

condomínios fechados e glebas ainda vazias. Na tentativa de se adequar aos novos 

padrões do bairro, o loteamento se fecha como bolsão de segurança. As quatro ruas que 

se conectam com a Rua Paiquerê são obstruídas com vasos e grades.

Apenas uma é mantida aberta, com uma guarita de controle, para a entrada e saída de 

carros dos moradores. O acesso público a pé ou de carro não é vedado nesse modelo de 

fechamento, porém não há movimento de “estranhos” pelas ruas.  

Fig. 46: Bolsão de segurança. 

Fotografia: Bitencourt, A.
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A Rua Paiquerê possui a maior quantidade de equipamentos comerciais do bairro e do 

entorno deste trecho da cidade, por dois motivos principais, ela liga dois extremos 

importantes no bairro, o Colégio Porto Seguro e o novo shopping de Valinhos, e no 

decorrer dela está o bolsão de segurança Jardim Paiquere, primeiro e único loteamento 

aberto do bairro, onde os lotes lindeiros a rua foram gradativamente transformados em 

estabelecimentos comerciais. 

Fig. 47: Em destaque a Rua Paiquerê. 

Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Foto aérea Google Earth.

O alto tráfego de automóveis, devido a quantidade condomínios concentrados na Rua 

Paiquerê, e suas conseqüência como poluição e ruído, contribuiu para essa mudança, e o 

comércio se adapta para atender a demanda crescente dos condomínios. 

De caráter local, os pequenos e médios estabelecimentos como padarias, lojas, salão de 

beleza, restaurantes, se instalam na Rua Paiquerê com um diferencial: todos os 

estabelecimentos são preparados para receber seus clientes com carros. Vagas de carro, 

garagem e até lotes inteiros com estacionamentos exclusivos são imprescindível nesse 

contexto. O uso a pé cotidiano é muito raro em áreas onde o dia-a-dia dos moradores é na 

escala regional e não mais na local.
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Fig. 48, 49 e 50: Comércio da Rua Paiquerê. Detalhe das vagas de estacionamento 

e estacionamentos exclusivos. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

Concorrente a esses estabelecimentos, o Valinhos Shopping, representa a consolidação 

do perfil dos moradores dessa “nova cidade”. Os novos modos de vida alteram fortemente 

a paisagem urbana. A mobilidade e a consumo expressivo favorecem o lazer pago, dentro 

dos espaços urbanos contemporâneo. Habitar em um condomínio fechado e passear em 

um shopping center faz parte do consumo. O fato de estar presente num shopping center, 

não realizando nenhuma compra nem desfrutando do lazer pago, é uma forma de 

consumo baseado no lazer contemporâneo, uma vez que, a inexistência de praças e 

equipamentos destinados ao convivo público, justifica o desinteresse do cidadão pelo 

espaço da cidade, considerando que no shopping é possível passear com a família com 

segurança, ver pessoas e consumir, ao mesmo tempo em que dentro dos condomínios 

fechados as crianças estão “livres” para usufruírem do “espaço da rua”, também com 

segurança. Que urbanidade é esta? Que tipo de vida pública (no sentido político estrito) 

se estabelece?
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Os espaços livres públicos no bairro são basicamente formados pelos canteiros centrais e 

rotatórias conformados pelo sistema viário. E as calçadas, além da inconveniência dos 

muros que as conformam, são desqualificadas. Humanizar a cidade é expandir as 

possibilidades de lazer para além dos espaços de caráter privado. Um ponto a ser 

debatido seria a possibilidade de restituir o espaço viário também ao pedestre, tornando 

não apenas um local de passagem de veículos, mas também um espaço realmente 

público, para que o habitante possa usufruir com dignidade seu espaço por direito.  

Fig. 51, 52 e 53 e 54:   Espaços murados. 

  Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

Em um trecho repleto de “espaços murados”, a lógica da vivência cotidiana é relatada 

pelos novos modos de vida baseado na vivência em espaços privados. Vias de acesso 

rápido eliminam as vias locais, e deterioram qualidades e funções dos passeios públicos, 
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os quais já não mais exercem seu papel com clareza, uma vez que são conformados por 

muros extensos entremeados por portarias monumentais. 

Conduzir, barrar e enobrecer. A paisagem urbana da cidade tradicional é rompida 

bruscamente. Não apenas pelos muros, mas pela velocidade, a qual não permite a 

contemplação do espaço da cidade.

Seria este então, um momento de abando dos espaços públicos e da interiorização da 

vida pública, ou a não produção dos espaços livres públicos diante um contexto de grande 

evidência da violência urbana? Mesmo diante a tentativa de segregar e delimitar áreas de 

convívio em espaços restrito, a busca por espaços livres público na cidade é notada.

Fig. 55: Busca por espaços livres público na cidade. 

Fotografia: Bitencourt, A.
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No contexto das “cidades muradas”, percebe-se que essa privatização confina as 

pessoas e separa as camadas sociais. Diante esse quadro nos resta indagar o que sobra 

da cidade aberta e acessível a todos? A esfera de vida social passa a ser percebida no 

contexto de espaço privados, negando o contato com o espaço público da cidade. Os 

espaços livres públicos deixam de existir como elementos de encontro, mas continuam 

presentes como infra-estrutura de circulação, evidenciando as descontinuidades da 

paisagem urbana e a não articulação com a cidade tradicional já consolidada, ou com os 

tecidos urbanos justapostos. 

Circulando, o indivíduo parece abandonar seus referenciais fixos no território. A periferia 

se materializa como fluxo - os carros passam indiferentes aos lugares. A consolidação 

desse território marca uma cisão entre o homem e a cidade onde “o circular substitui o 
36

habitar ”. Calçadas e sistemas de pedestres são dispensáveis. As grandes distancias 

norteadas pela concepção do automóvel tornam muitos trajetos a pé inviáveis. 

A indisponibilidade de espaços livres públicos tradicionais, inclusive calçadas para se 

passear ou praças e ruas comuns, criam trajetos apáticos e sem atrativos, considerando 

que a percepção visual do contorno do espaço da rua já não representa mais as fachadas 

tradicionais da cidade, com suas portas, janelas e vitrines, destacando apenas paredes 

de muros que retratam a ausência de muitos pedestres nas ruas.

Fig. 56: Ao invés das fachadas tradicionais da cidade, paredes de muros compõe

a paisagem urbana. Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

36 Henri Lefevbre. A vida cotidiana no mundo moderni. São Paulo: Ed. Ática, 1991, p. 110
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“Pracialidades” Possíveis: Sociabilização em Espaços Privados 

Está fixado um novo estilo de vida. Nutrido por certa nostalgia da vida no campo, longe da 

agitação e das demandas dos centros urbanos, os condomínios fechados da cidade 

contemporânea podem ser caracterizado como um conjunto de unidades de moradia 

cercada por muros ostensivos e guarnecido por equipes de segurança. 

Fig. 58:  Ao fundo, unidades de moradia cercada por muros. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

A periferia de Valinhos, rendida e vendida a um público de alta renda se enquadra ao 

estereotipo das novas cidadelas contemporâneas. Assim como os shoppings centers, os 

condomínios fechados são marcas distintivas dessa nova cidade, expressando o 

vigoroso processo de concentração de renda das últimas décadas. A ameaça em 

potencial para os morados dos condomínios, é a cidade envolvente. Diante tamanha 

insegurança e descrédito da sociedade em função da incapacidade do Estado prover 

segurança pública, a ordem é se fechar.

O fato é corriqueiro. O shopping center já esta incorporado no dia-a-dia do cidadão. E os 

condomínios fechado são definidos como os espaços mais seguros para moradia. Morar 
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em um condomínio fechado em Valinhos não serve somente para quem vem dos grandes 

centros em busca de tranqüilidade para a família. Habitantes da própria cidade buscam 

também esses espaços urbanos porque morar numa casa fora de condomínio fechados, 

passou a significar, para muitos, estar permanentemente a mercê dos assaltantes. Fato 

comprovado pela quantidade de bolsões de segurança aprovados na prefeitura.

Fig. 59:Condomínios fechado e condomínio vertical. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

Além dos condomínios fechado, existem também os condomínios verticais, com mais de 

uma torre de apartamento que ocupam grandes glebas assim como os condomínios. A 

infra-estrutura de lazer varia em função da renda dos condôminos. São comuns as 

instalações similares a um clube de campo com quadras polisportivas, piscinas, saunas, 

churrasqueiras, praças, bosque, playgrounds. Esse tipo de infra-estrutura gera certa 
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37 Diferente dos antigos edifícios verticais de lotes menores, como os encontrados em áreas centrais, o mercado imobiliário 

desenvolve modelos visando a melhor qualidade dos equipamentos do nível térreo no que se refere ao provimento de 

áreas sociais e de lazer.



autonomia nos moradores em relação os espaços públicos da cidade envolvente. Assim, 

não dependendo da infra-estrutura da cidade, as políticas municipais também não se 

preocupam em proporcionar qualquer tipo de atividade extra-muro. 

Essa autonomia gera bairros impessoais, sem atrativos e interação em espaços públicos. 

Não há praças nem parquinhos infantis. No trecho da cidade marcado pela concentração 

de condomínios fechados, os quais funcionam como unidades autônomas, o espaço 

público destinado ao cidadão são avenidas e ruas desenhadas para os automóveis, onde 

nem mesmo o passeio público é tratado. O resultado são ruas de muros, rotatórias, 

canteiros centrais e espaços residuais.

Fig. 60: Áreas verdes públicas resumidas a rotatórias, canteiros centrais e espaços 

residuais. Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Foto aérea Google Earth
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Porém, a autonomia desses empreendimentos vai além da área de lazer própria. É 

fundamental a existência de um comércio local para o atendimento das necessidades 

cotidianas. Assim, pequenos centros de compras são projetados junto aos condomínios 

fechados. Em Valinhos é o caso do Itamaracá Mall. Ele atende as demandas dos 

condomínios em pequenas necessidades cotidianas, a padaria, a farmácia, o café, o 

restaurante. 

Fig. 63: Condomínio Villa e Toscana Itamaracá Mall. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007  Base: Foto aérea Google Earth.

Esses novos elementos possuem em comum a dependência da circulação motorizada, 

para o seu adequado funcionamento, e a idéia de trazer a cidade para seu interior. O 

Shopping Valinhos preconiza um modelo de centro comercial que se conserva a 

iluminação natural com pátios ao ar livre, o que remete a idéia de estar na cidade, e não 

dentro de um espaço fechado. 
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Fig. 64, 65, 66 e 67: Shopping Valinhos. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

A sociabilidade extra-muro acontece em espaços privados, como encontros na “praça” de 

alimentação do shopping ou nas varandas cobertas do Itamaracá Mall. O espaço privado 

de uso coletivo é tratado como espaço público. A transferência desse uso deve-se em 

grande proporção a inexistência de “espaços livres públicos” próximos aos condomínios, 

uma vez que o espaço é pensado para consumidores e não para cidadãos. A cidade perde 

muito de sua urbanidade e ganha cada vez mais novos equipamentos urbanos inseridos 

na lógica do consumo. E a lógica do consumo induz a consolidação de novos hábitos de 

sociabilidade nos espaços coletivos. 
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Fig. 68, 69, 70 e 71: Sociabilidade no interior do Shopping Valinhos. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

O Itamaracá Mall também é ponto agregador de atividade sociais, onde padarias e café 

estão sempre movimentados. Usualmente pessoas que caminham aproveitam para 

lanchar e descansar na varanda dos estabelecimentos. E não menos importantes são as 

relações que se estabelecem dentro dos condomínios fechados, em especial entre as 

crianças. Como não há vestígios de brincadeiras nas ruas ou calçadas é possível 

considerar que a sociabilização entre elas se dá intra-muros e em espaços de consumo. 
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O caminhar a pé é marcado por dois tipos de uso, o passeio como exercício físico por 

parte dos moradores dos condomínios, e as longas caminhadas daqueles que prestam 

serviços nos condomínios. Devido as grandes distâncias impostas pelas glebas muradas, 

para cada condomínio fechado, um ponto de ônibus é instalado próximo a portaria de 

acesso. A inexistência de equipamentos sociais, mais especificamente de esporte e lazer, 

propiciam o aparecimento de alguns equipamentos de lazer pago como haras, 

academias, campos de futebol para aluguel, clubes de tênis, entre outros.

Fig. 73, 74, 75 e 76: Nas fotos, respectivamente, moradores caminhando, 

trabalhadores saindo dos condomínios, ponto de ônibus, e clube 

de tênis. Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007
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C A S O 2

Praças e Ruas: 
O tradicional na contemporaneidade



Praças e Ruas: 

O tradicional na contemporaneidade

Como é a praça da cidade contemporânea? Sob ponto de vista formal, a praça, um 

subespaço “livre de edificações”, mantém o mesmo padrão. Espaço não edificado , a 

praça guarda estreitas relações com os edifícios que a compõe e com o entorno que lhe 

envolve. Tais relações envolvem além, da paisagem que lhe conforma, o sistema de usos 

que lhe é potencializado. 

“Sob o ponto de vista das normas de apropriação e uso do espaço trata-

se do mais livre dos sub-espaços da cidade. Normalmente as regras 

morais implícitas da cultura urbana local controlam o cotidiano das 

praças. Quase tudo que se pode fazer em público, para uma dada 

sociedade, num momento histórico específico, pode-se fazer numa 

praça. A praça é também lugar próprio para manifestações que visam 

questionar os limites normativos e as contradições morais dos 'bons 

costumes'.”

(QUEIROGA 2001:57) 

Considera-se também que a definição de praça é em função do que nela se realiza, 

assim, um sistema de ações e objetos que apresentem forte conotação pública, de livre 

acessibilidade, caracteriza o espaço como praça. Dessa forma, situações de 

“pracialidades” poderão ocorrer, eventualmente, em ruas, avenidas, descampados e até 

em edifícios. (QUEIROGA, 2001:57)

Dessa conceituação entende-se que a praça, ou a idéia de praça, passa a se constitui em 

lugares com potencial agregador de pessoas, atividades e comunicação, independente 

da qualificação do lugar como público ou privado. 

Com o advento do automóvel, muitas áreas da cidade tornam-se, em boa medida, locais 

para a circulação, e consequentemente muitos espaços que poderiam ser destinados a 

atividades públicas, viram estacionamentos. A rua é o lugar mais invadido pelos 

automóveis e a praça também sofre as conseqüências, indo de sua deteriorização ao total 

desaparecimento, em função não só do sistema técnico associado ao automóvel, mas 

também pela mudança no padrão de habitar, consumir e do ócio de parcela significativa 

dos moradores de média e alta renda da cidade. 

Observa-se o enfraquecimento da esfera de vida pública na sociedade contemporânea 

que, em sintonia aos interesses do capital, formam consumidores aptos a estabelecer 
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novas relações de sociabilização em espaços privados, o que consequentemente, 

enfraquece até mesmo as relações do espaço edificado com a rua e a praça - esta que 

passa a reduzida a condição de rotatória. 

A cidade contemporânea é fragmentada. Tipologias urbanas podem conviver lado a lado 

sem precisar necessariamente estabelecer uma continuidade ou relações de cotidiano e 

interação. É a mesma idéia da megalópole. Dada sua dimensão não permite à grande 

maioria da sua população, em seu cotidiano, vivencia-la como tal. A apropriação territorial 

das pessoas, sobretudo de renda mais baixa e média-baixa, se restringe, a parcelas 

diminutas e fragmentadas da megalópole; inexiste um sentido de identidade entre a 

megalópole e seus habitantes. Ao mesmo tempo em que é crescente o número de 

habitantes que dividem o mesmo espaço geográfico de forma segregada, que tem seu 

cotidiano ligado a frações do território megalopolitano que transcendem a cidade que 

reside.  

“A experiência da escassez, cada vez mais intensa e extensa na 

megalópole do Sudeste, permite aos pobres (cada vez em maior 

número) em seu tempo lento, uma tomada de consciência cotidiana 

capaz de fazê-los sobreviver solidária e resistentemente às ordens 

globais, de forma híbrida, mas sem dúvida com ampla potencialidade 

criativa.”

 (QUEIROGA, 2001:183)

Em O Espaço do Cidadão, Milton Santos (1978:1), afirma que a rede urbana não tem 

validade para a maioria das pessoas, pois seu acesso a bens de serviço depende de seu 

lugar socioeconômico e de seu lugar geográfico. O que revela o isolamento, a segregação 

dos pobres em um território onde hoje se estabelecem ricos e pobres lado a lado.

“Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, 

consumidor, cidadão, depende de sua localização no território”

 (SANTOS,1998:81)

Queiroga (2001), em sua tese, descreve os últimos escritos de Milton Santos, o qual 

pretendeu demonstrar algo mais. Os espaços da racionalidade na metrópole são de uma 

modernidade alienada. As áreas dos pobres são os espaços do aproximativo e não da 

exatidão, abertos e não tecnicamente racionalizados, da lentidão, da vertigem. 

“...A força é dos 'lentos' e não dos que detêm a velocidade elogiada por 

um Virilio em Delírio na esteira de um Valéry sonhador. Quem na cidade, 
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tem mobilidade  e pode percorrê-la e esquadrinhá-la  acaba por ver 

pouco da Cidade e do Mundo. Sua comunhão com as imagens, 

frequentemente prefabricadas, é a sua perdição [...] A lentidão dos 

corpos contrastaria então com a celeridade dos espíritos?

[...]

... Se pobres, homens comuns, os homens 'lentos' acabam por ser mais 

velozes na descoberta do mundo, seu comércio com o prático-inerte 

não é pacífico, não pode sê-lo, inseridos que estão num processo 

intelectual contraditório e criativo”               

(SANTOS, 1994b:84-85)

As espacialidades do cotidiano revelam a capacidade de uma simulação e 

transformação. Os grupos sociais marginalizados garantem a sobrevivência cotidiana e 

alternativa, em processos solidários ou invés de competitivos. 

O tempo dos lentos, dos pobres, é o tempo da aproximação maior aos problemas da 

existência cotidiana. O tempo rápido, ditado pela unicidade técnica impõe aos 

consumidores globais uma apreensão teleguiada do mundo, as imagens dos produtos, 

mais que os produtos em si, são compulsivamente consumidos. (QUEIROGA, 2001:217)

Na escala intra-urbana as praças se constituem como espaços das relações sociais na 

dimensão cotidiana, principalmente nos territórios dos pobres e nas áreas centrais da 
37

cidade . 

Neste capítulo, discorre-se a seguir sobre as praças relacionadas ao cotidiano 

habitacional dos pobres. O que irá contrapor a inexistência de praças nos bairros de baixa 

densidade, consolidado pelo predomínio de condomínios fechados, marcado pela 

suposta ausência de pedestre nas ruas - o que leva a não produção de espaços públicos e 

nem de calcadas apropriadas para pedestres.

Caracterização do Território: Jardim São Marcos e seu Entorno

A área periférica norte de Valinhos começa a ser urbanizada na primeira década da 

expansão rodoviária marcada pela abertura de muitos loteamentos populares, ligados, de 

forma precária, ao centro da cidade. A dinâmica atual da cidade revela que a proximidade 

37 Ver sobre as praças da área central de Valinhos em Bitencourt, A. O  Potencial do Vazio, relatório de iniciação científica, 

PUC-Campinas 2004.
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com a Rodovia Dom Pedro I gerou um potencial de desenvolvimento de formas de 

espaços condominiais nessa área periférica.

É comum identificar que a consolidação de um condomínio fechado induz a formação de 

um gueto popular justaposto a ele. Porém, no caso desse trecho estudado, o correto é 

enxergar que a inserção desses novos espaços urbanos é mais recente que a 

consolidação dos loteamentos populares, o que confirma a versatilidade desses novos 

espaços, uma vez que murados e vigiados não precisam dialogar com o local em que se 

instalam. 

Dessa forma, os condomínios fechados, apresentam-se seguindo os mesmo princípios 

em qualquer porção do território Valinhense: a localização deve ser próxima às rodovias.

A peculiaridade tratada nesse estudo de caso vai além da questão das grandes 

concentrações de muros. A justaposição de loteamentos abertos de caráter popular e 

condomínios fechados de alto padrão revela a segregação sócio-espacial no território 

contemporâneo. Barreiras são erguidas entre classes sociais distintas. 

O Jardim São Marcos, inserido nessa dinâmica, evidência como o grau de 

permeabilidade entre a casa e a rua gera a riqueza do dia a dia, do cotidiano, em função 

do entrelaçamento harmonioso entre comércio, lazer e habitação. Em contraposição, as 

grandes glebas muradas dos condomínios fechados, os quais tratam o limiar entre 

público e privado com descaso, geram espaços inseguros e isolados.

107

Cidades - Espacos Urbanos (?)



Fig. 77: Localização do estudo de caso 2. 

Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Prefeitura Municipal de Valinhos

Condomínios Fechados x Loteamento Popular

Fig. 78: Loteamento popular e condomínios fechados. 

Desenho: Ana C. D. Bitencourt 

 Base: Foto aérea Prefeitura Municipal de Valinhos.
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O estudo de caso tem como objeto de análise o Jardim São Marcos, loteamento aberto da 

década de 80, não aprovado, com 903 lotes de 200m² de área, totalizando uma gleba de 

305.481,24m². 

Até a década de 90 o loteamento era circundado por glebas vazias. A partir de 1996 passa 

a ser limitado pelo Condomínio Residenciais Terras do Caribe,  com 384 unidades, de 

450m² de área exclusiva e uma gleba de 296.260,16 m², e em 2000 é aprovado outro 

condomínio fechado, Terras do Oriente, com 377 lotes de 330m² de área exclusiva, total 

da gleba 250.721,81m². 

A primeira constatação é a grande distância imposta pelos muros dos condomínios 

fechados, e a pouca qualidade projetual no limite entre o espaço público e o espaço 

privado. No caso da inserção dos condomínios Terras do Oriente e Terras do Caribe, a 

barreira imposta por eles, gera um único caminho a seguir para transpor o leito férreo e o 

curso d'água. São os moradores dos bairros vizinhos, que na maioria deles prestam 

serviços para os condomínios, os mais prejudicados, uma vez que percorrerem 

diariamente longas distancias, em trechos apáticos e sem vida. 

O deslocamento até o centro é feito por dois percursos um tanto quanto precários. Ao 

contornar o condomínio pela estrada municipal, (ferrovia - leito carroçável - passeio - 

muro), a pé ou de carro, a opção é atravessar a estreita ponte para atingir o outro lado da 

cidade, considerando a transposição do Ribeirão Pinheiros e a linha ferra. 

Fig. 79, 80 e 81: Muros, estreita ponte e avenida interna. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007
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Outro percurso asfaltado é a Rua João Previtale (figura 81) que costura vários outros 

loteamentos até atingir avenidas que dão acesso ao centro ou a saídas da cidade. Como 

não foi projetada previamente para atender essa porção periférica da cidade, hoje essa 

rua foi adaptada para suportar a demanda crescente de carros, transformando em 

avenida interna, com o alargamento de alguns trecho e a locação placas e sinalização 

devido sua sinuosidade. Como conseqüência dessa mudança, os lotes lindeiros a rua 

foram gradativamente transformados em estabelecimentos comerciais. 
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A terra batida (figura 82) revela o uso diário das calçadas ao lado do muro do condomínio. 

Uma rua isolada e insegura. A segregação sócio-espacial é evidente. É valido lembrar que 

muros fazem parte da paisagem urbana de qualquer bairro da cidade. Muros altos e 

gradis cercam a maioria das propriedades privadas, em virtude da preocupação com a 

segurança, em bairros abertos. Porém há certo grau de permeabilidade quando se 

observa o muro na escala do lote e do muro que circunda toda a gleba dos condomínios. O 

limiar entre o espaço público e privado, ou melhor, entre a casa e a rua pública, quando 

tratado com certo grau de permeabilidade, garante ruas equilibradas, justas e mais 

seguras do que os muros brutos e densos que contornam os condomínios fechados. 

Fig. 83: Muros e grades. Permeabilidade entre espaço público e privado.

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007
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Fig. 84, 85, 86 e 87: Em ordem, os tipos de tecidos e 

equipamentos urbanos que se 

justapõem, Jardim São Marcos, 

Shopping Caribe Center, Terras do 

Oriente e interior do condomínio.

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007



O segundo ponto a ser comentado é a segregação espacial imposta pelos extensos 

muros e a segregação social imposta pelas portarias, que são tratadas como espetáculo, 

como marco distintivo entre dois “mundos”. De um lado, a cidade real, de livre 

acessibilidade, espaço de todos, e do outro a cidade idealizada por empreendedores, 

restrita a poucos consumidores.

A interseção entre esses espaços urbanos é feita pelo Shopping Caribe Center, o qual 

representa um elemento importante para a compreensão das mudanças recentes no 

município de Valinhos. Primeiro shopping center de Valinhos, foi implantado afim de 

atender a demanda crescente dos condomínios fechados nessa porção do território, que 

pouca ligação tem com o centro da cidade.

Fig. 88: Shopping Caribe Center. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

Cidades - Espacos Urbanos (?)



A pouca demanda dos condomínios fechados para freqüentar o shopping, o desinteresse 

da população de menor poder aquisitivo, a distância e a dificuldade de acesso em relação 

a outras partes da cidade, leva o Caribe Center ao total abandono em menos de 1 ano 

após sua inauguração. 

O fato é que, tanto os morados dos condomínios fechados quanto os do bairro popular 

possuem suas preferências no que se refere ao consumo, trabalho e lazer. Os moradores 

que optam em viver em condomínios fechado possuem seu cotidiano, na maioria das 

vezes, organizados na escala regional. Compras, lazer e trabalho ocorrem em outras 

cidades. Além das preferências e costumes habituais, apenas a demanda de moradores 

dos condomínios Terras do Oriente e do Caribe, totalizando uma média de 750 famílias, 

considerando que ainda se encontram semi-ocupados os condomínios, não são 

suficiente para dinamizar um shopping.

Já os moradores do Jardim São Marcos são habituados a consumir nos estabelecimentos 

do próprio bairro - que possui um pequeno centro comercial, o que fortalece ainda mais a 

rede de relação da vizinhança. O desinteresse em transferir o local de compra e lazer para 

dentro de um shopping center se dá também pela diferença de preços das mercadorias, 

que visa um público de maior padrão.

Fig. 89: Galeria do centro comercial.  

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007
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E por fim, constata-se que os condomínios fechados inseridos ao lado do loteamento 

popular representam a somatória de espaços isolados, medidos pelos interesses 

privados, onde a inexistência de um projeto na escala do bairro faz com que se percam 

oportunidades de induzir transformações positivas e coerentes nos tecidos urbanos da 

cidade.

Sob o ponto de vista da legislação existem alguns conceitos e distinções que nos 

permitirão compreender as diferenças entre essas duas tipologias. Eurico de Andrade 

Azevedo estabelece as diferenças entre o condomínio de casas do art. 8º da Lei 
38

4.591/64  (que ele chamou de "loteamento fechado ou condominial") e o loteamento 
40convencional ou comum da Lei 6766/79 :

“Verdade, o que difere basicamente o loteamento comum do 

'loteamento fechado' é que, no primeiro, as vias e logradouros passam a 

ser do domínio público, podendo ser utilizadas por qualquer do povo, 

sem nenhuma restrição a não ser aquelas impostas pelo próprio 

Município. No segundo, as ruas e praças, jardins e áreas livres 

continuam de propriedade dos condôminos, que delas se utilizarão 

conforme estabelecerem em convenção. No loteamento comum, cada 

lote tem acesso direto à via pública; no loteamento condominial, não; os 

lotes têm acesso ao sistema viário do próprio condomínio, que, por sua 

vez, alcançará a via pública. No loteamento comum, a gleba loteada 

perde a sua individualidade, deixa de existir, para dar nascimento aos 

vários lotes, como unidades autônomas destinadas a edificação. No 

loteamento condominial a gleba inicial não perde a sua caracterização; 

ela continua a existir como um todo, pois o seu aproveitamento é feito 

38 Segundo José Carlos de Freitas: art. 8º da Lei 4.591/64 (lei de condomínio em edificações e incorporações imobiliárias), 

o qual, numa primeira interpretação da doutrina, visou tratar do "condomínio nas "vilas" ou conjuntos residenciais 

urbanos, assim como nos clubes de campo, etc., onde existem residências isoladas, de propriedade exclusiva, com 

áreas privativas de jardim e quintal, e, em comum, os jardins, piscinas, salões de jogo e as áreas de terreno que dão 

acesso à estrada pública e ligam as várias casas do conjunto", sendo que nas vilas, "o acesso à via pública se faz pelas 

chamadas "ruas particulares", que terminam por um "balão de retorno", no qual são manobrados os veículos". Essa lei, 

todavia, não limitou sua abrangência à criação das chamadas vilas, mas a qualquer forma de aproveitamento 

condominial do espaço. Fere-se da análise da legislação específica que no condomínio previsto no art. 8º da Lei 4.591/64 

há modalidade especial de aproveitamento condominial do espaço de uma gleba, onde não existem ruas nem praças 

nem áreas livres públicas. Tudo que integra o condomínio é de propriedade exclusiva dos condôminos, que não têm a 

obrigação legal de trasladar os espaços internos comuns ao Município, quando da aprovação e do registro do 

empreendimento.
39 A Lei Lehmann conceitua o loteamento para fins urbanos - espécie de parcelamento do solo - como sendo a "subdivisão 

de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes" (art.2º, § 1º, Lei 6.766/79).
40 A Lei Lehmann conceitua o loteamento para fins urbanos - espécie de parcelamento do solo - como sendo a "subdivisão 

de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes" (art.2º, § 1º, Lei 6.766/79).
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41 Loteamento Fechado", RDI vol. 11, pág. 67 - grifos meus.
42 Freitas, José Carlos de. Da Legalidade dos Loteamentos Fechados. Texto disponível em www.mp.sp.gov.br. Capturado 

em 02.05.2007

também como um todo, integrado por lotes de utilização privativa e área 
41de uso comum." 

A partir do ponto de vista territorial, há mais que a coincidência locacional entre 

loteamento popular e condomínios fechados. O condomínio fechado começa a alterar, no 

final dos anos 80, a paisagem da periferia após a consolidação dos loteamentos 

populares e a implantação da infra-estrutura necessária a sua manutenção. Além da infra-

estrutura já implantada, outros fatores concorreram para isto, como a existência de 

mercado para empreendimentos voltados a classes de renda mais alta, nesta altura à 

procura de alternativas para moradia fora dos grandes centros - como já mencionado 

anteriormente. 

“Geralmente implantados na periferia das metrópoles ou fora do 

perímetro urbano, apresentam-se cercados por muros, com suas 

entradas equipadas com guaritas e, de ordinário, fechadas por 

cancelas, vigiadas por agentes privados de segurança que controlam 

seu acesso mediante prévia identificação, permitindo o ingresso 

somente aos residentes ou às pessoas por estes autorizadas, 

impedindo, assim, a livre entrada e circulação de pessoas estranhas ao 

parcelamento, inclusive às praias do litoral, naqueles loteamentos que 

margeiam a orla marítima. Inspirados na má qualidade de vida urbana, 

gerada pela desenfreada e caótica ocupação do solo nos grandes 

centros, empresários do ramo imobiliário têm optado por moradias 

dotadas de comodidade, luxo e segurança, além do "status" de se morar 

bem. Na verdade, os loteamentos fechados, atropelando a legislação 

civil e urbanística, são assim concebidos para favorecer, na prática, a 

privatização do uso das áreas públicas dos loteamentos (áreas verdes e 

institucionais, sistemas de lazer, ruas e praças, etc.), outrora 
42vocacionadas, em sua origem, ao uso coletivo.”

A acessibilidade então é exclusiva de quem mora nos condomínios e seus convidados. O 

condomínio oferece quase tudo que o morador espera de uma cidade funcional: além da 

sua própria área de lazer, sua casa esta conectada a um sistema viário arborizados, 

equipado e com boa manutenção e aparência, convidativo a uma caminha. As ruas são 

mantidas em bom estado assim como as calçadas e os jardins. O padrão tipológico das 
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residências é previsível. As semi-'praças' são projetadas com equipamentos 

padronizados junto ao salão de festas, churrasqueira, quadras de tênis, futebol e vôlei de 

areia. Um espaço livre, a principio público, destinado ao uso restrito. 

Já os espaços livres de edificação do loteamento popular se estruturam basicamente em 

função dos lotes alinhados lado a lado, de forma geral retangulares. A malha urbana é 

desarticulada de qualquer via principal da cidade, uma vez que, o sistema viário estrutural 

do município mostra que há mais ligações no eixo noroeste (Campinas) e sudeste 

(Vinhedo/Anhanguera/São Paulo), e faltam vias principais de ligação e conexão entre os 

bairros periféricos. No caso da porção norte e nordeste, onde se concentra a maior parte 

dos loteamentos populares, a descontinuidade entre as vias existentes também contribui 

para a distribuição irregular das vias arteriais, uma vez que o prolongamento de muita 

delas ocorreu a cada nova gleba parcelada. 

A fragmentação gerada pelo padrão de ocupação e pela fragmentação com a cidade 

torna os espaços livres resultantes, pouco significativos. A cada nova gleba parcelada, os 

espaços públicos reservados para a implantação de praças seguem paramentos 

quantitativos e algumas especificações relativas a dimensões mínimas, tornando-se 

inapropriados como espaços de lazer da família, desestimulando a continuidade espacial 

potencializada pelos recuos dos lotes - muitas vezes os recuos frontais dos lotes 

(obrigatório pela legislação vigente) são cobertos e utilizados como garagens. 

Muros altos e gradis cercam a maioria das propriedades privadas, em virtude da 

preocupação com segurança, aumentando ainda mais a sensação de fragmentação e 

escassez de áreas de convívio público, limitando as funções dos recuos das edificações 

ao próprio lote (ventilação, iluminação, e uso privado desse espaço livre de edificação). 

Tal possibilidade da incorporação dos recuos para aumento da qualidade do sistema de 

espaços livre públicos nas glebas parceladas são adotados com êxito nas diretrizes 

internas dos condomínios e loteamentos fechados. Sendo assim, os espaços livres 

resultantes são mais generosos e mais arborizados - considerando os lotes maiores e a 

não utilização de muros e gradis.  

Portando, como vantagem das práticas adotadas pelos espaços urbanos fechados 

identificamos, além da proximidade lazer e moradia, a possibilidade de interação com a 

vida comunitária, ainda que restritas aos moradores dos condomínios. Assim, essa 

utilização dos lotes como áreas de convívio é benéfica para a comunidade envolvida, 
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independente das opções que compõe o sistema de espaços livres públicos - fora dos 

condomínios.  

Como conseqüência, a barreira, representada pelos muros dos condomínios fechados, 

evidenciam a deficiência dos sistemas de espaços livres públicos do lado exterior, onde o 

limite entre os tecidos urbanos é definido por calçadas lindeiras ao muro, sem integração 

ou continuidade visual com os demais elementos urbanos.

Os projetos de condomínios horizontais incidem em grandes glebas, apresentando 

desvantagens para os bairros onde se inserem. As vantagens na configuração dos 

espaços livres dos condomínios fechados são espaços menos fragmentadas, mais 

amplos e mais equipados que os loteamentos abertos, porém de uso restritos aos 

moradores, contribuindo ainda mais nas questões relacionadas a segregação sócio-

espacial. São pequenas muralhas; fortalezas protegidas por gradis e seguranças - “ilhas” 

introduzidas na malha urbana pré-existente. 

De forma geral, podemos levantar a primeira hipótese de que a fragmentação social leva 

à fragmentação urbana, não apresentada na forma tradicional centro rico versus periferia 

pobre, mas sim de uma forma mais heterogênea onde a cidade contemporânea rompe 

com a dinâmica segregacionista do zoneamento de uso tradicional, apostando na lógica 

do carro particular e dos novos espaços que se fecham para um mundo interno totalmente 

protegido e condicionado, opção aplicável a qualquer contexto urbano.

 

Contudo não podemos afirmar que a figura “condomínio fechado” representa o fim do 

modelo centro rico versus periferia pobre, ou então que esses condomínios são  resultado 

da dualidade social, constituindo-se  apenas em moradia das classes ricas da metrópole. 

Contrapor tipologias evidencia a falta de interfaces entre estes quando justapostos.

De forma geral, podemos identificar dois tipos principais de motivação para a escolha 

desse tipo de moradia: a principal é a segurança e, a secundária, a retomada da 

apropriação da vida pública nas ruas e praças pelos moradores de condomínios, os quais 

utilizam os espaços coletivos dos condomínios como antes usavam as ruas e as áreas 

públicas da cidade. Os loteamentos abertos não possuem qualidade nem infra-estrutura 

semelhante a estes, mas não negam a cidade e nem o entorno, ainda que precariamente, 

articulando-se com os demais tecidos urbanos.
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Tem-se então a emergência de uma questão social, em conseqüência da auto-

segregação das camadas médias e altas da população nas metrópoles brasileiras. O 

local por excelência de convivência de grupos sociais distintos seria o espaço público. 

Uma vez privatizado cria barreiras, ao mesmo tempo em que exclui os grupos sociais 

vizinhos do convívio dentro dos novos espaços urbanos.

A incongruência desse processo se apresenta sobre formas rígidas, limites explícitos de 

quem participa ou não dos novos espaços da cidade. O aumento da demanda por esse 

novo padrão de moradia - os condomínios exclusivos - é reflexo da necessidade de 

segurança, de um esquema capaz de reproduzir dentro de um espaço urbano a mesma 

cidade tradicional, onde os habitantes possam desenvolver velhos hábitos de 

convivência. A conseqüência desse processo é revelada na morfologia urbana da cidade 

em constante modificação. A brutalidade dos muros e cercas elétricas de nossas cidades, 

visando sempre por segurança, revela uma sociedade insegura, porém não menos em 

busca de velhos hábitos. 

Tecidos urbanos desconectados e espaços públicos abstratos são os resultados desse 

novo processo juntamente com a inexistência de políticas de planejamento consolidadas. 

Aceitar o fato que a cidade contemporânea é fragmentada nos leva a debruçar sobre 

frações do território urbanizado, a fim de compreender as peculiaridades de cada nova 

área, de cada nova territorialidade, para um planejamento mais adequado capaz de 

reverter às limitações no convívio do interior desses assentamentos e no limiar deles, 

através de alterações promovidas pelos moradores no relacionamento da unidade com o 

espaço livre público, buscando novas integrações com a cidade e não o isolamento 

destes novos espaços urbanos. 

“Pracialidades” Possíveis: a rua, a praças e descampados 

 

A praça pública pode ter enfraquecido sua imagem para as camadas de mais alta renda, 

como lugar de ócio de convívio, mas o mesmo esta longe de se verificar nos bairros 

populares.  Dado a escassez de espaços adequados ao cotidiano habitacional, a rua se 

constitui como prolongamento da habitação, espaço de recreação infantil e de encontro 

de vizinhança. As áreas livre de maior alcance são quase sempre destinadas à pratica do 

futebol, nos fins de semana além dos jogos tornam-se locais de encontros mais variados. 
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A Rua

“Referem-se muito a um tempo em que as cadeiras nas calçadas eram 

'a marca registrada' da vida de um bairro.”

(Santos, N. 1985:51)

Fig. 91: Cadeiras na calçada. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

Uma rua, com atividade ou não, possui os mesmo princípios de parques e praças de 

bairros. A composição do entorno exerce influência nos usos e apropriações desses 

espaços. A proximidade e os atrativos de várias naturezas contribuem para popularidade 

ou impopularidade dos espaços livres públicos. A composição funções no Jardim São 

Marcos revela na mistura de usos, comerciais e residenciais, e na permeabilidade das 

casas com o espaço das ruas, a riqueza no que se refere ao uso social do espaço da rua. 
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Fig. 92, 93, 94 e 95: Formas diversas de apropriação da rua para usos recreativos. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

Situações de “pracialidades” podem ocorrer, eventualmente, em ruas, avenidas, 

descampados. A forte conotação pública, de livre acessibilidade, voltada ao encontro, 

segundo Queiroga (2001), é o que vai caracterizar um sub-espaço como praça. 

O loteamento possui uma rica vida urbana nas ruas, que vai além de espaço de circulação 

de veículos. Na obra de Carlos Nelson F. dos Santos “Quando a rua vira casa”, o arquiteto 

e antropólogo demonstrará como a rua se transforma em extensão da casa, não no 

sentido privado da casa, mas como espaço de práticas sociais ligadas ao ócio do 
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cotidiano habitacional. A rua, lugar de trocas sociais, conversa entre vizinhos, de 

brincadeiras infantis envolve diferentes momentos e diversas faixas etárias. A rua é um 

espaço de “domínio comum” da vida urbana. 

Fig. 96: Principais equipamentos urbanos e espaços livres do Jardim São Marcos. 

Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Foto aérea Pref. Mun.  Valinhos.

Carlos Nelson dos Santos aponta para a riqueza de social da rua como parte do morar. A 

rua mais movimentada de pedestre vira ponto de encontro, onde o comércio dinamiza 

essa relação. Dessa forma tais ruas assumem mais que um papel de extensão das casas, 

constituem-se no mais importante “espaço público” voltado ao ócio e ao convívio. 

Na Rua José C. Ferrari encontra-se a maioria dos estabelecimentos comerciais, casas de 

culto, mercados, padarias, ponto de ônibus, é uma área destinada ao uso comercial de 

apoio a moradia como previa o plano de zoneamento do bairro. Justaposto a esses 

equipamentos, estão os lotes residenciais do Jardim São Marcos. A área residencial é 
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entremeada por alguns serviços informais como manicure, salão e pequenas mercearias. 

Nos fins de semana a rua se transforma numa praça bastante movimentada. O convívio 

na rua gera ações comunicativas e propiciam relações de solidariedade, fundamentais ao 

cotidiano dos pobres. 

Fig. 97, 98, 99 e 100: Apropriação de ruas e calçadas. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007
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Com relação ao serviço de educação especialmente aquele de realização diária, como 

creche e escolas de primeiro e segundo grau, a proximidade desses equipamentos 

urbanos com as moradias é adequada para o uso diário a pé. As quadras curtas e 

permeáveis permitem aos moradores o andar a pé. E esta é uma condição primordial para 

resolver as coisas sem precisar do carro, ao mesmo tempo em que estabelece o contato 

entre os moradores. O bairro, assim, é sempre movimentado, as quadras pequenas 

misturam edificações diferenciadas quanto o grau de permeabilidade. Há muitas 

esquinas para o encontro e poucos vazios para o que Jacobs (2000) chama de "a 

maldição dos vazios fronteiriços". 

No centro comercial o morador do bairro não encontra maiores obstáculos para o 

provimento das necessidades mais imediatas de manutenção da casa. A padaria, o 

armazém e a banca de jornal fornecem o que é necessário no café da manha. Açougue, 

mercado e quitanda para o almoço. Igrejas, escolas e creches destinadas a família. Os 

pequenos bares transbordam seu movimento para as calçadas, ali é o principal ócio 

masculino, bebidas, jogos conversas.  E as deficiências específicas do bairro são 

resolvidas com as linhas de ônibus que o conectam com o restante da cidade.

Fig. 101, 102 e 103: O ponto de ônibus, o bar e a sorveteria. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007
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A Praça 

Praça por definição e por uso, o Jardim São Marcos possui apenas uma, equipada, que 

podemos definir como a principal referência de espaço livre público. Situada no centro do 

loteamento, a praça é rodeada por residências térreas, lotes de 200m², com alta taxa de 

ocupação do solo. O comércio e pequenos serviços se apresentam difusos entre as 

residências do entorno. 

Fig. 104: Praças, pracialidades e descampados. 

Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Foto aérea Pref. Municipal Valinhos.

Na praça se encontram as mais diversas faixas etárias, de ambos os sexos. Crianças e 

mãe, adolescentes em grupos ou em casais. Joga-se futebol em mais um campo, este 

cimentado, inclusive a noite. Empina-se pipa. Nos fins-de-semana e no cair a noite, a 

praça é o maior ponto de população masculina. 
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Fig. 105: Praças. 

Desenho: Ana C. D. Bitencourt  Base: Foto aérea Pref. Municipal  Valinhos.

A área livre próxima a creche também pode ser definida como praça. Porém, ainda não 

equipada, caracteriza como passagem e é utilizada pelas crianças para as mais variadas 

brincadeiras de rua.  Assim, podemos considerar que os espaços gramados, delimitados, 

e não equipados, são espaços, assim como as ruas, que estabelecem relações de 

“pracialidades”. Tornam-se ponto de encontro, brincadeira e formas de apropriações 

diversas. 

Fig. 106: Praça próxima a creche. 

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007
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A única praça do Jardim São Marcos equipada é composta por bancos e mesas de 

concreto, uma quadra de futebol gradeada e com iluminação para jogos noturnos e um 

ponto de ônibus.

Fig. 108, 109, 110 e 111:   Praça principal do Jardim São Marcos. 

      Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007

A praça deixa a desejar em beleza e manutenção dos equipamentos. Apesar de suas 

deficiências é rica em usos diversos e nas inúmeras formas de apropriação dos espaços. 

A infinidade de possibilidades de brincadeiras que a praça proporciona as crianças, com a 

segurança desejada pelos moradores, por estar próxima as residências e pequenos 

comércios, torna esse espaço o principal ponto de convívio da comunidade.  
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Os espaços que fazem limite entre malhas urbanas do loteamento e do condomínio 

também são palco para diversas atividades social. Um espaço, com potencial integrador, 

tratado como emblema da segregação. Próximo aos lotes do Jardim São Marcos, os 

moradores se apropriam de um trecho do gramado. Produzem seus próprios bancos, 

plantam jardins e improvisam uma garagem. Próximo aos muros, os garotos empinam 

pipa. 

Fig. 112, 113, 114 e 115:  “Pracialidades” em descampado próximo ao muro do 

condomínio. Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007
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Campinhos de Periferia

“Nas periferias pobres das cidades de médio e grande porte da 

Megalópole, a carência de espaços adequados ao ócio é regra. As ruas 

se prestam como extensão do morar,  para tais fins. A população 

masculina, da infância a idade adulta, conta também com os “campinhos 

de futebol” como importantes 'espaços livres públicos' de recreação [...] 

Os campinhos, pela própria expressão diminutiva, variam muito de 

dimensão, raramente se assemelham em porte e estrutura aos últimos 

remanescente dos 'campos de várzea', encontrados de todos os portes 

na Megalópole (de Bom Jesus dos Perdões à São Paulo).”    

(QUEIROGA 2001: 241)

A alegria desses ricos lugares nos fins de semana é contagiante, observa-se como é 

possível com tão pouco criar um lugar que tenha valor aos seus usuários.

Fig. 116, 117 e 118: “Raspadão” e em seguida dois campinhos de futebol de areia, 

gradeados e com iluminação noturna. Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2007
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Situados em áreas livres públicas, onde o Setor Público nada fez, a princípio produzidos 

pelos próprios moradores como o “raspadão” (figura 106), posteriormente são equipados 

com gradis, areia e iluminação para jogos noturnos. (figura 117 e 118)

“Em todos os casos se observa como a razão cotidiana, a astúcia nas 

práticas espaciais, a solidariedade orgânica, é capaz de resolver a 

questão da criação de espaços razoavelmente adequados a uma das 

formas de ócio culturalmente mais disseminados na população pobre, 

masculina brasileira: o futebol.”

(QUEIROGA 2001: 241)
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AO DIREITO AO ENTORNO

Algumas questões levantadas nos estudos de caso nos levam a questionar a qualidade 

da cidade que se tem produzido e a relação que se estabelece com a mesma. 

O primeiro ponto a ser relatado é a homogeneidade social dentro desses novos espaços 

urbanos e a forma como os demais equipamentos se inscrevem no território seguindo a 

mesma lógica segregacionista. Daí a constatação de áreas no território com grande 

concentração de condomínios fechados e equipamentos urbanos como shoppings, 

malls, entre outros e a indisponibilidade de espaços livres de convívio público. 

Entretanto, é notório que a heterogeneidade social, quase não notada, se dá a partir dos 

trabalhadores que prestam serviços a esses condomínios, fato que evidencia a forte 

hierarquia social nesse contexto urbano. Os moradores dos condomínios fechados 

convivem com as classes menos favorecidas, através da relação patrão e empregado. O 

que contradiz os princípios de convivência dentro de um bairro tradicional, onde a mistura 

de classes, a mistura racial e a convivência com o diferente, estabelecem redes de 

sociabilidade e tolerância. 



Os condomínios fechados, quando inseridos em áreas de loteamentos populares, 

evidenciam ainda mais o caráter segregacionista desse processo. A convivência entre 

classes sociais na contemporaneidade é marcada por barreiras físicas explícitas. Muros e 

aparatos de seguranças são realidades incorporadas no imaginário da cidade. É 

inadmissível nesse contexto a falta de espaços de transição entre malhas urbanas 

justapostas  condomínio e loteamento popular - afim de se criar permeabilidade e 

convivência entre os cidadãos.  

A inserção dos condomínios fechados pelo território revela tamanha a indiferença da 

forma de se morar, conviver e consumir das classes mais abastadas, em relação à cidade. 

Em áreas nobres, as qualidades do tratamento do espaço limiar são melhores no que se 

referem aos apelos visuais dos muros dos condomínios, independente da qualidade do 

projeto. Acabamento e pintura dos muros externos garantem a conformação entre a 

cidade exterior e o espaço urbano interior. São atrativos para a venda. 

A situação é oposta para os condomínios inseridos próximos a loteamentos populares. É 

notório o descaso com o limiar, o espaço público que conecta as malhas urbanas, o qual é 

destituído de qualquer atrativo ou acabamento. Muros sem pintura, terra batida em 

trechos de em média 1km e intenso tráfego de pedestres, em contraposição a passeios 

com grama, jardinagem, muros de melhor aspecto onde a freqüência de uso por 

pedestres é quase nula em função da utilização do carro individual.

Diante tal constatação nos indagamos: e o direito ao entorno de nossas cidades?

Fala-se da necessidade de lazer da vida contemporânea, das dificuldades de se trabalhar 

e viver em ambientes densos e congestionados. Frequentemente os jornais relatam em 

suas páginas a caótica situação das cidades e a necessidade de áreas verdes, as quais 

coexistem paradoxalmente com anúncios de empreendimentos imobiliários que tentam 

vender o resto de natureza, a qual se propõem destruir. 

Registra-se o descaso das políticas públicas em planejar efetivamente cidades, ou até 

mesmo o descaso em pensar a continuidade da cidade e incorporação desses novos 

elementos urbanos, mesmo que por apenas sistemas viários mais adequados. Calçadas 

e vias de pedestres existem hoje como base de todas as formas de espaço urbano, porém 

sua qualidade e continuidade espacial nem sempre. 

As escolhas de estudos de caso extremos foram propositadas diante a suposição de que 

revelariam, através de contrastes, várias faces da cidade contemporânea. Ruas, casas, 
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equipamentos urbanos, pessoas e atividades se estruturam a partir dos novos modos de 

vida da contemporaneidade. São quase óbvias as transformações morfológicas do centro 

urbano da cidade de Valinhos em direção as suas periferias. Aprofundar o entendimento 

das transformações na forma de apropriação desses espaços por seus usuários 

corresponde a entender melhor os processos de desenvolvimento da cidade.

A comparação dos resultados expõe a importância do ambiente da rua em ser altamente 

conectado, continuamente acessível, diversificado em suas funções e com as altas e 

médias densidades de usos. Assim como Jacobs 2000, em Morte e Vida de Grandes 

Cidades, se opõe a algumas concepções do urbanismo ortodoxo  ou modernista, onde 

evidenciam a rua como um lugar ruim para os habitantes de uma cidade e por isso as 

casas deveriam ser afastadas dela, os estudos de caso revelam que algumas práticas 

urbanísticas da contemporaneidade retiram das ruas seus contornos usuais e seus 

espaços de sociabilidade. É surpreendente que, diante os corredores de muros em áreas 

de grande concentração de condomínios fechados, a análise empírica apresenta a real 

existência de uma busca por um espaço livre público em trechos murados. 

A rua como espaço de sociabilidade, como encontro com o diverso, não foi abandonada. A 

nova lógica imobiliária retira dela seus contornos usuais  portas, janelas, fachadas. Vale 

lembrar que o espaço da rua “rouba” as fachadas das paredes em volta para construir 

seus contornos. Essa condição paradoxal cria a impressão de que as fachadas dos 

prédios são paredes interiores de uma sala ao ar livre. (Holston 1993:129)

“Como na zona limiar, a fachada das ruas é, de um lado, a parede 

interior do domínio privado e, do outro, a parede do âmbito público.”

(Holston 1993: 125)

As ruas, em bairros abertos e heterogêneos e nas áreas centrais, constituem-se em 

pontos de segurança e sociabilidade da população da cidade. Segurança no sentido em 

que a rua se transforma em pontos de passagem ininterrupta de pedestres, o que propicia 

o resguardo constante do local através dos olhos de casa passante. A suposta ausência 

de pedestre nas ruas  devido o excesso de violência exposta pela mídia e do desenho 

quase exclusivo de vias para os veículos em detrimento do pedestre  justificam as novas 

formas urbanas, onde arquitetos, planejadores e empreendedores acabam abolindo a 

noção de público nos projetos contemporâneos. 

Considerando os novos empreendimentos que compõe a cidade contemporânea, os 

quais “imitam” a cidade em sua forma de habitar, impondo limites com barreira físicas 
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materializadas na maioria das vezes sobre forma de muros altos em alvenaria mal 

acabados externamente, nos questionamos: para quem é essa cidade que tem se 

produzido no entorno desses condomínios?

“E o direito aos espaços públicos, típicos da vida urbana tradicional? 

Hoje, os espaços públicos foram impunemente privatizados. Temos que 

comprar o ar puro, os bosques, os planos de água, enquanto se criam 

espaços privados publicizados, como os playgrounds ou, ainda mais 

sintomáticos, os condomínios fechados que a gente rica justifica como 

necessário à sua proteção. O lazer na cidade torna-se igualmente o 

lazer pago, inserindo a população no mundo do consumo... A própria 

existência vivida mostra a cada qual que o espaço em que vivemos é, na 

realidade, um espaço sem cidadão.” 

   (SANTOS, 1998:48)

São estas as mudanças brutais que operam na paisagem e no meio ambiente, sem a 

menor consideração por quem esta fora desse processo, obrigados a se adaptar a longas 

distâncias, em função da grande extensão dos muros, e as ruas desertas - espaços 

empobrecidos.

Fig. 120: Praça pública em Valinhos.

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2008

Cidades - Espacos Urbanos (?)



Fig. 121: “Praça” de alimentação do Shopping Valinhos

Fotografia: Ana C. D. Bitencourt, 2008
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Fim do espaço público? 

Não, metamorfoses, complexidade e diversidade. 

(QUEIROGA, 2001:333)
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