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RESUMO 

MARTINI, Alice de. A Caminhabilidade como possibilidade para a sustentabilidade 

urbana: um estudo sobre Campinas – SP. 2018. 161p. Dissertação (Mestrado em 

Sustentabilidade) – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sustentabilidade, 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2018. 

 

A Caminhabilidade designa uma opção consciente pelo deslocamento a pé. Essa 

escolha propicia ao caminhante o desenvolvimento de interações sociais e a vivência 

do lugar, duas condições essenciais para a formação dos laços de comunidade. A 

comunidade, por sua vez, é um elemento chave para se alcançar a sustentabilidade 

urbana, entendida como a busca pelo bem comum e pela justiça socioambiental. Em 

uma análise mais ampla, a sustentabilidade pode ser entendida como um contraponto 

ao sistema econômico vigente.  O desafio, portanto, é o de conceber a cidade, dotada 

de contradições e de desigualdades, como palco da sustentabilidade. As 

desigualdades socioespaciais são o resultado da organização do espaço urbano, 

orientada, historicamente, pelos interesses econômicos ante aos socioambientais. Tal 

organização diferencia, propositalmente, os territórios em centro e periferia 

econômica, numa relação dialética desigual e combinada. O estudo analisou dois 

recortes urbanos da cidade de Campinas, um na área central, e outro na periferia 

geográfica e econômica. As condições de Caminhabilidade foram observadas 

empiricamente e serviram como base para analisar como a infraestrutura urbana pode 

interferir na interação social. O cotejamento centro-periferia permitiu ampliar a análise 

e entender como a disposição da cidade 3D (dispersa, distante e desconectada) 

impacta a sustentabilidade urbana. As informações da pesquisa de campo 

confirmaram que a desigualdade centro-periferia persiste na cidade de Campinas e 

que a população de maior renda tende à autossegregação em casas e condomínios 

fechados por medo da insegurança urbana e também pela mixofobia, fator que 

compromete a Caminhabilidade e a possibilidade da criação do pertencimento ao 

lugar.  

Palavras-chave: Caminhabilidade; Pertencimento; Sustentabilidade; Cidade; Periferia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ABSTRACT 

MARTINI, Alice de. A Caminhabilidade como possibilidade para a sustentabilidade 

urbana: um estudo sobre Campinas – SP. 2018. 161p. Dissertação (Mestrado em 

Sustentabilidade) – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sustentabilidade, 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2018. 

 

Walkability designates a conscious preference for walking. When people walk, they 

develop social interactions and experience places, both of which are required for 

members of a community to have a sense of belonging and for building ties. 

Communities are crucial elements in the pursuit of urban sustainability and the 

common good as well as social and environmental justice. From a more general 

standpoint, sustainability may be seen as a counterpoint to the current economic 

system. The challenge is to have cities ridden by contradictions and inequalities 

become scenarios for sustainability. Social-spatial inequalities have historically 

emerged as urban space, rather than being planned for social and environmental 

reasons, was organized by vested economic interests that deliberately separate 

territory in two: business center and periphery, as part of an uneven and combined 

dialectic relationship. The present study analyzes two urban sections from the city of 

Campinas, one in its central or downtown area, the other on its geographic and 

economic periphery. Conditions conducive to walking – walkability - were empirically 

observed and used as the basis for an analysis of how urban infrastructure may affect 

social interaction. By making this center-periphery comparison, the analysis may be 

broadened to apprehend how urban sustainability is impacted by the city’s 3D 

(dispersed, distant and disconnected) profile. Informations from the field research 

confirms that the inequality persists between downtown Campinas and its own 

periphery and that the higher income population tend to self-segregate in their houses 

and condos for fear of urban insecurity and social interactions with people from 

different ethnicities and social groups, a factor that compromises the walkability and 

the possibility of the creation of a sense of belonging to the place. 

Keywords: Walkability; Belonging; Sustainability; City; Periphery. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Cerca de metade da população mundial vive, hoje, em cidades. No Brasil, 

84,4% da população está em condição urbana, enquanto em Campinas o índice de 

urbanização é de 98,28% (IBGE, 2010). Ao se observarem as cidades, analisa-se, em 

grande medida, a qualidade de vida do homem. 

 A motivação para a presente pesquisa surgiu da necessidade de pensar as 

cidades não apenas como espaços modificados pelo homem, mas também como 

espaços das interações humanas.  

 Tais interações remontam às relações homem-natureza e à concepção de 

Marx (1985), em que o homem é tido como natureza e suas interações ocorrem 

através do trabalho.  

 No processo de reprodução do capital, particularmente a partir das 

revoluções industriais, a dissociação homem-natureza foi, ideologicamente, sendo 

construída, com a intenção de eliminar os seus vínculos intrínsecos e emocionais 

para, dessa forma, tratar a natureza como mercadoria. O planeta passa, então, a ser 

tratado como um “baú de recursos”, segundo Boff (2014, p. 67). 

 Na perspectiva capitalista, o homem ocupa o mais alto grau da hierarquia 

planetária, submetendo todas as demais formas de vida e os recursos naturais às 

suas necessidades e aos seus anseios por acumulação de riquezas. Também a mais-

valia extrema, geradora das desigualdades sociais e da pobreza, é admitida como 

algo inerente ao sistema. 

 A visão de natureza como mercadoria e a desigualdade social crescente 

não condizem com o conceito de sustentabilidade, que pressupõe qualidade de vida 

para todos e o uso parcimonioso e equitativo dos recursos naturais. A 

sustentabilidade, portanto, é concebida como um paradigma que desafia o modelo 

econômico vigente e propõe novos arranjos socioeconômicos e ambientais com foco 

na ética e na inclusão. 

 Uma cidade sustentável seria, por conseguinte, aquela que possibilitaria a 

vivência no espaço urbano com qualidade e interação social, criando vínculos 

inalienáveis da pessoa com o lugar.  

 Nesse sentido, a Caminhabilidade, reconhecida como o ato de caminhar 

por opção e como estímulo à conviviabilidade1, pode se transformar em uma 

ferramenta para a sustentabilidade urbana.  

                                                           
1 Possibilidade de estabelecer convívio, vínculos e laços. 
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 De acordo com Speck (2016, p.14), a “caminhabilidade é, ao mesmo 

tempo, um meio e um fim, e também uma medida.”. É um meio de garantir a saúde 

física e mental, um meio de desenvolver o pertencimento para com o lugar e uma 

medida para a verificação da vitalidade urbana. 

 Estudar a Caminhabilidade de um local significa destrinchar a sua estrutura 

real e simbólica para entender como as pessoas a veem e como a realidade desse 

espaço se apresenta. Gehl (2015, p.19) destaca que, “nas cidades, há muito mais em 

caminhar do que simplesmente andar”.  

 Com a intenção de expandir essa temática, o presente estudo tem como 

objetivo principal analisar em que medida a Caminhabilidade contribui para a 

sustentabilidade urbana em Campinas.   

 Para tanto, foram analisadas as condições de Caminhabilidade em dois 

recortes da cidade — um na área central e outro na Vila Aeroporto —, este por se 

tratar, simultaneamente, de uma periferia geográfica e econômica. 

 A noção centro-periferia se mantém em Campinas, apesar das novas 

centralidades, através das desigualdades socioeconômicas espelhadas no espaço. O 

bairro de Vila Aeroporto se apresenta como resultado da cidade 3D — dispersa, 

desconectada e distante.  

 Os objetivos específicos da pesquisa são:  

• Observar empiricamente a infraestrutura urbana das áreas de estudo, 

relacionando-a com as necessidades do pedestre; 

• Relacionar a infraestrutura urbana e a atratividade dos espaços públicos 

com a mobilidade ativa e a permanência das pessoas nas ruas; 

• Comparar as condições de Caminhabilidade da área central com as da 

Vila Aeroporto e apresentar inferências à luz dos pressupostos teóricos 

da Caminhabilidade e da sustentabilidade adotados neste trabalho. 

 A pesquisa se justifica pela relevância da temática em um contexto de 

emergência de propostas e soluções para os problemas socioambientais urbanos. 

Ressalta-se que Campinas não possuía nenhum estudo empírico sobre 

Caminhabilidade, mesmo sendo a terceira cidade mais populosa do estado de São 

Paulo.  

 O estudo é inovador por englobar, também, a periferia geográfico-

econômica como área de pesquisa e apresentar informações comparadas às do 

centro na observação da Caminhabilidade. Destaca-se que os estudos nacionais e 



17 
 

 

internacionais sobre “Caminhabilidade” abarcam somente recortes de áreas centrais 

das cidades analisadas. 

 Optou-se pela abordagem dialética, por se entender que as cidades 

brasileiras possuem organizações que são, historicamente, desiguais e combinadas, 

geradoras das discrepâncias socioespaciais. 

 Para organizar o trabalho, conferindo-lhe um encadeamento teórico do 

global para o local, os capítulos foram assim organizados: 

• Capítulo 1: Introdução com problemática, objetivos e justificativa do 

trabalho. 

• Capítulo 2: Visão crítica e propositiva da sustentabilidade, da 

organização geral das cidades do sul econômico e, em particular, a de 

Campinas, de forma inter-relacionada.  

• Capítulo 3: Abordagem específica da Caminhabilidade, com ênfase nas 

suas características estruturais, sociológicas e filosóficas. Abrange também 

alguns dos principais estudos que alicerçaram a Caminhabilidade no 

mundo e no Brasil, conferindo um panorama concreto sobre a temática. 

• Capítulo 4: Expõe a metodologia adotada no trabalho, detalhando os 

aspectos observados em campo (em grupo e individual) e descrevendo o 

tratamento das informações. 

• Capítulo 5: Apresenta as informações tabuladas e sintetizadas com 

textos e intertextos. Expõe a análise e as inferências sobre as informações, 

em consonância com a base teórica utilizada. Coteja as informações do 

centro e da periferia, de forma dialética. 

 Espera-se contribuir para o planejamento estratégico dos gestores públicos no 

que tange às ações acerca da mobilidade ativa e da infraestrutura de permanência, 

entendendo que tais ações são essenciais para mitigar as doenças da solidão, para 

resgatar a vida em comunidade e para o pleno exercício da cidadania. 

Para os estudos acadêmicos, a pesquisa introduz Campinas no grupo de 

cidades que possuem pesquisas sobre Caminhabilidade, possibilitando a 

comparabilidade na temática e ainda apresentando inferências sobre a 

sustentabilidade urbana. 

Para a sociedade civil e organizações não governamentais, a pesquisa pode 

ajudar a compor as agendas sociais mobilizadoras. 
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2 A SUTENTABILIDADE COMO CONTRAPOSIÇÃO À ORDEM VIGENTE  
 

 O Homem é parte integrante da natureza e age transformando-a. Essa 

relação sofreu mudanças ao longo dos séculos e foi acelerada com o advento da 

Revolução Industrial, que alterou o ritmo da produtividade e a própria relação social, 

mas manteve intacto o processo de reprodução das condições de produção.  

 A cidade foi o palco dessas alterações, do distanciamento homem-natureza 

e do crescimento do individualismo. As relações ambientais e sociais foram sendo 

paulatinamente deterioradas em função da produção/consumo. A sustentabilidade 

busca resgatar tais relações e, por isso, não pode ser interpretada como ações 

paliativas para mitigar os impactos provocados pelo sistema econômico vigente. Para 

ser sustentável, é preciso, primeiramente, questionar o sistema. 

 
2.1 A dialética homem-natureza  
 

 A natureza agrega o Homem e todas as suas interações. Segundo Marx 

(1985), essa relação se expressa pela interdependência. Desde que o Homem 

dominou as técnicas de produção — fogo, instrumentos, irrigação —, a natureza não 

pode mais ser compreendida sem a análise da dinâmica das modificações promovidas 

pelas sociedades no tempo. 

 Essa interação que, a princípio, era ditada pela necessidade, foi sendo 

modificada historicamente, e culminou no controle do espaço e dos recursos naturais 

pelo Homem, além das suas necessidades. Segundo Engels (1979), essa é a 

diferença fundamental entre o Homem e os demais animais nas suas relações com o 

meio natural: 

O animal apenas utiliza a Natureza, nela produzindo modificações 
somente por sua presença; o homem a submete, pondo-a a serviço de 
seus fins determinados, imprimindo-lhe as modificações que julga 
necessárias, isto é, domina a Natureza. E esta é a diferença essencial 
e decisiva entre o homem e os demais animais; e, por outro lado, é o 
trabalho que determina essa diferença (ENGELS, 1979, p. 223). 
 

 Toda apropriação feita pelo Homem é previamente planejada, não sendo 

fruto do acaso, pois, como observa Marx (1985, p. 149), “o que distingue, de antemão, 

o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu favo em sua cabeça, antes de 

produzi-lo em cera.”. 

      A (re)produção dos meios de produção rompeu com os últimos traços 

tradicionais da relação Homem-natureza, pois, para a expansão do capital, era 

necessário que a natureza fosse mercantilizada e que as relações de trabalho fossem 
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incorporadas ao circuito produtivo. A era industrial das sociedades ocidentais 

intensificou esse processo, afastando as pessoas do trabalho direto na agropecuária 

e distanciando-as do seu principal meio de produção de subsistência — a terra. Essa 

separação ocorreu tanto no plano da estrutura2 como no da superestrutura,3 pois o 

processo de alienação4 do trabalho impôs também a alienação em relação à natureza. 

A chamada “primeira natureza” de Marx, definida como aquela não modificada pelo 

Homem, não existe mais. As ações antrópicas impactam todo o globo, não 

permanecendo uma única área que não sinta os seus efeitos. De acordo com 

Mészáros (2002), o Homem e a natureza ficam subjugados à lógica da acumulação 

capitalista, cuja expansão desconsidera as consequências socioambientais.  

 A dicotomia Homem-natureza foi sendo ideologicamente5 construída nas 

sociedades ocidentais para eliminar o elo emocional do Homem com a natureza e dar 

à última o tratamento de mercadoria, servindo assim aos interesses das classes 

dominantes e ao propósito da acumulação capitalista. Segundo Brügger (2004, p. 25), 

“a natureza é vista como parte produtiva do todo, tanto quanto uma fábrica”. Da 

mesma forma, Boff (2014, p. 67) afirma que o homem passou a utilizar a Terra como 

um “baú de recursos”. Nessa concepção, a “natureza mercadoria” deve ser dominada 

e colocada à serviço do homem, numa relação utilitarista que atenda aos interesses 

privados.  

 A separação homem-natureza fortalece o antropocentrismo e, 

paralelamente, difunde a ideia da natureza como algo externo ao homem, que deve 

ser protegida deste, numa perspectiva conservacionista.  

 Boff (2014) e Brügger (2004) discorrem sobre essas duas concepções.  

 “Antropocentrismo significa colocar o ser humano no centro de tudo, como 

o rei e rainha da natureza, o único que tem valor. Todos os demais seres somente 

ganham significado quando ordenados a ele” (BOFF, 2014, p. 69). Ainda segundo o 

autor, essa visão é reforçada na medida em que o ser humano é colocado “fora e 

                                                           
2 A estrutura do sistema produtivo é definida como o conjunto de duas relações: relação de propriedade e relação 
de apropriação. (BOBBIO et al., 2004, p. 449). 
3 É uma categoria usada na tradição marxista para identificar as relações sociais, jurídicas, políticas, e as 
representações da consciência que complementam a estrutura ou base. (BOBBIO et al, 2004, p. 1230). 
4 O uso recorrente do termo designa, frequentemente em forma genérica, uma situação psicossociológica de perda 
da própria identidade individual ou coletiva, relacionada com uma situação negativa de dependência e de falta de 
autonomia. (BOBBIO et al., 2004, p. 20). 
5 No sentido marxista, designa o processo de construção e disseminação, pelas classes dominantes, de uma falsa 

representação teórica da realidade, criando uma consciência social que aceite e legitime o seu poder. Para Marx, 

o conceito de ideologia está evidentemente atrelado ao da luta de classes e da divisão social do trabalho. 

(FERREIRA, 2007, p. 47).  
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acima da natureza” (BOFF, 2014, p. 69), conferindo-lhe caráter de primazia sobre o 

planeta.  

 Como contraponto ao antropocentrismo, tem-se a concepção 

conservacionista, que defende a preservação da natureza e dos seus recursos, em 

face do uso indiscriminado praticado pelo homem. Essa concepção mantém a visão 

dualista homem X natureza, por vezes reforçando seu caráter hierárquico e 

maniqueísta. A esse respeito, Brügger (2004) assinala que: 

[...] a ética conservacionista busca preservar a vida pelo seu valor 
instrumental, não pelo seu valor intrínseco. Desta maneira, todos os 
componentes da biosfera — sejam eles estoques de materiais, ou 
seres vivos — ficam reduzidos a meros recursos, ou seja, meios para 
se atingir um fim (BRÜGGER, 2004, p. 22). 

 

 Um exemplo da ética conservacionista foi o documento intitulado Os limites 

do crescimento, de 1972, um trabalho encomendado pelo Clube de Roma6 fortemente 

calcado na perspectiva de esgotamento dos recursos naturais em decorrência do 

crescimento econômico e populacional. O mesmo documento apontava para a 

necessidade de controle desses crescimentos, como forma de preservar os recursos 

planetários. Embora tenha causado grande impacto na ocasião da sua divulgação, o 

documento não questiona o capitalismo como sistema perdulário e nem tampouco 

observa como as relações assimétricas de poder e de acesso aos recursos naturais 

deterioram a natureza, na qual se inclui o Homem. Propõe limitar o crescimento 

econômico, socializando o ônus a todas as sociedades, sem que a maioria tenha tido 

a oportunidade de desfrutar do bônus do crescimento econômico de outrora. Segundo 

Marques (2015), o princípio da homeostase7 não se aplica ao mercado8: 

Atingida sua escala ideal, todo organismo cessa de crescer e passa à 
fase em que prevalecem adaptações conservativas. Esse fenômeno 

                                                           
6 Em abril de 1968, o economista e empresário da indústria italiana, Aurélio Peccei, promoveu em Roma um evento 

com 30 pesquisadores provenientes de 10 diferentes países, incluindo cientistas, educadores e economistas, a fim 

de discutir o dilema da humanidade. Do encontro, surgiu o Clube de Roma, uma organização informal, que 

estabeleceu como finalidades: promover o entendimento de componentes variados (econômicos, políticos, 

ecológicos) que formam o sistema global e chamar a atenção para uma nova maneira de entender e promover 

iniciativas e planos de ação. (MOTA et al., 2008, p. 12) Disponível em: < 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/boletim_regional/081207_boletimregional1.pdf> Acesso em: 05 

abr. 2018. 
7 Homeostase é um conceito da biologia que se refere ao equilíbrio do organismo ou como o organismo trabalha 
para manter o corpo sempre em equilíbrio, evitando o seu colapso. 
8 Esclareceu Karl Polanyi que, originalmente, mercado é o lugar no qual se compram, em pequenas quantidades 
e a preços estabelecidos, os artigos de primeira necessidade. A transformação dos mercados locais (os quais são, 
fundamentalmente, mercados de vizinhança) numa economia de mercado autorregulável (fazendo surgir o 
mercado moderno, simples mecanismo de oferta-demanda regulado por preços flutuantes) foi o resultado da 
intervenção do Estado e da expansão do comércio exterior, o qual progressivamente penetrou nos mercados 
locais, e não da evolução progressiva destes para os âmbitos nacional e internacional. O surgimento e o 
desenvolvimento da indústria exigiu que se impusesse o mercado autorregulado, de forma que se incluíssem nele, 
como mercadorias, a Terra, o Trabalho e a Moeda, uma vez que estes são elementos essenciais que devem estar 
disponíveis para a indústria, ou seja, devem estar à venda! (LISBOA, 2000, p. 6-7).  
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não ocorre no mercado capitalista, o qual é impelido pelas forças 
centrífugas (impostas pela acumulação do capital) em direção a um 
crescimento ilimitado. O tamanho ideal do mercado capitalista é, por 
definição, o infinito (MARQUES, 2015, p. 476). 

 Reformas podem mitigar os problemas socioambientais, mas não há 

solução sem questionar o sistema de acumulação capitalista.  

 
2.2 Concepções de sustentabilidade 

 Na década de 1980, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou a 

Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, chefiada pela primeira-

ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. No final da mesma década, a comissão 

publicou o relatório denominado Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland, no 

qual foi cunhada a expressão “desenvolvimento sustentável”, definido como “aquele 

que atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de atenderem as suas necessidades e aspirações” — World 

Commission on  Environment and Development (1987, p. 54).  

 O referido relatório ressaltou as necessidades das gerações atuais e 

futuras, atrelando as questões sociais às ambientais. Contudo, omitiu um debate muito 

importante: “quem são as gerações futuras: a maioria da população ou uma elite 

socioeconômica ainda menor que a de hoje?” (BRÜGGER, 2004, p. 80). 

 Para Boff (2014), é impossível elevar o padrão de vida de todos os seres 

humanos aos patamares dos países desenvolvidos sem causar impactos ambientais 

expressivos. Esse seria um dos princípios da justiça social e um dos desafios da 

sustentabilidade. A esse respeito, Layrargues (1997) esclarece que: 

[...] o que está implícito no conceito de justiça social é a equivalência 
entre o Norte e o Sul, a partir da árdua, mas necessária definição de 
quais seriam as necessidades básicas e comuns a todas as 
sociedades, para que possam ser equitativamente partilhadas, 
embora respeitando a diversidade cultural, determinante dos 
diferentes padrões de consumo. Essa equivalência significaria a busca 
de um nivelamento médio entre Primeiro e Terceiro Mundo. Enquanto 
o padrão de consumo dos países subdesenvolvidos aumentasse, o 
inverso ocorreria com os países desenvolvidos, até que se atingisse, 
pelas duas pontas, o ponto de equilíbrio-suporte da biosfera: a 
capacidade global de consumo, dado o presente padrão tecnológico 
para responder às necessidades da humanidade (LAYRARGUES, 
1997, p. 6). 
 

 O Relatório Brundtland lança apenas a ideia de piso, ou seja, o que 

considera o mínimo para a sobrevivência com dignidade, sem impor qualquer restrição 

aos elevados padrões de consumo dos países desenvolvidos (teto), situação que 
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torna qualquer modelo insustentável e descortina outra contradição do chamado 

desenvolvimento sustentável: desenvolvimento para quem?  

 Brügger (2004) salienta que:  

[...] uma sociedade ambiental pode ser definida, em grande parte, pelo 
bem-estar da maioria da população. Consequentemente, as atuações 
individuais ou coletivas que militam contra esse bem-estar coletivo são 

antiambientais (BRÜGGER, 2004, p. 64). 
 

 Grande parte das sociedades atuais não se enquadra nesse conceito, 

sobretudo quando se observa que a desigualdade social tem aumentado em 

proporções jamais vistas.  

 A plutosfera9, denominação dada à uma pequena parcela da população 

que detém grande parte da riqueza mundial, é um exemplo de situação antiambiental 

ou de insustentabilidade, e representa, segundo Marques (2015, p. 497), “o maior 

nível de desigualdade da história humana”. De acordo com os dados do Credit Suisse 

Institute10 (2017, p.21), em 2017, 0,7% de adultos no mundo, o que correspondia a 36 

milhões de indivíduos, possuíam 45,9% da riqueza mundial, o equivalente a 128,7 

trilhões de dólares.  

 Na outra ponta, encontravam-se 70% dos adultos do mundo, que 

correspondiam a cerca de 3,5 bilhões de pessoas, que detinham 7,6 trilhões de 

dólares, o equivalente a 2,7% da riqueza mundial, demonstrando que, segundo 

Brügger (2004, p. 68), “progresso e desenvolvimento [...] não são senão um 

eufemismo para designar crescimento desordenado, traduzido em modernização da 

pobreza”. 

 Essa desigualdade na distribuição da riqueza mundial pode ser observada 

na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 A palavra deriva de pluto, do grego ploũtos, que quer dizer riqueza. 
Pluto-in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [consult. 2018-04-
08 20:22:19]. Disponível em: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/pluto-.>. Acesso em: 04 abr. 
2018. 
10 CREDIT SUISSE RESEARCH INSTITUTE. Global Wealth Report 2017. Disponível em 
<http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=12DFFD63-07D1-EC63-
A3D5F67356880EF3>. Acesso em: 04 abr. 2018. 

http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=12DFFD63-07D1-EC63-A3D5F67356880EF3
http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=12DFFD63-07D1-EC63-A3D5F67356880EF3
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    Figura 1 – Pirâmide mundial da desigualdade 

 

 Um estudo do Wealth-X Billionaire Census 201711 mostrou que os cinco 

maiores bilionários do mundo têm, juntos, em dólar pela paridade do poder de compra, 

o equivalente aos PIBs (dados de 201612) de alguns países como Israel (318 bilhões), 

Dinamarca (306 bilhões), Filipinas (304 bilhões) e Irlanda (304 bilhões), reiterando o 

poder econômico da plutosfera. Esse poder é nefasto sobre o planeta, pois ele 

representa os interesses das classes dominantes, apresentando-se de forma mais 

influente do que muitos Estados nacionais — situação que pode ser denominada de 

plutocracia. Além disso, o poder da plutosfera também é ideológico, pois: 

[...] as políticas econômicas são formuladas — e avalizadas pela 
maioria dos formadores de opinião — para beneficiar as estratégias 
de negócios desta casta. Seu poder ultrapassa em escala, alcance, 
transversalidade e penetração, ao mesmo tempo capilar e tentacular, 
tudo o que os mais poderosos governantes da história das sociedades 
pré-capitalistas jamais puderam conceber ou tiveram razão para 
desejar. Todas as ações dessa plutosfera orientam-se por um único 
lema: defender e aumentar seu patrimônio. Seus interesses são, 
portanto, incompatíveis com os de conservação dos parâmetros 
biofísicos graças aos quais nosso planeta ainda se mantém propício à 
vida (MARQUES, 2015, p. 500-501). 
 

 Por sua vez, o Triple Bottom Line, criado em 1990 pelo britânico John 

Elkington, cofundador da organização não governamental internacional Sustainability, 

defende que o desenvolvimento sustentável está ancorado na relação estabelecida 

                                                           
11 WEALTH-X. Billionaire Census 2017. Disponível em:  <www.wealthx.com/wp-content/uploads/2017/07/Wealth-
X-Billionaire-Census-2017.pdf>. Acesso em: 04.abr.2018. 
12 TRADING ECONOMICS. PIB. Lista de Países. Valores atuais, os valores anteriores, previsões, estatísticas e 
gráficos. Disponível em: <https://pt.tradingeconomics.com/country-list/gdp>. Acesso em: 21 abr. 2018.  

http://www.wealthx.com/wp-content/uploads/2017/07/Wealth-X-Billionaire-Census-2017.pdf
http://www.wealthx.com/wp-content/uploads/2017/07/Wealth-X-Billionaire-Census-2017.pdf
https://pt.tradingeconomics.com/country-list/gdp
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entre o economicamente viável, o socialmente justo e o ambientalmente correto, ou o 

PPL (pessoas, planeta e lucro). Os dados relativos à plutosfera, todavia, revelam que 

os pilares não possuem qualquer fundamentação para que a sustentabilidade seja 

alcançada. Relacionar o lucro, concebido como rentabilidade máxima, com a ideia de 

justiça social é contraditório e equivocado, assim como conceber que as 

externalidades geradas pela exploração dos recursos naturais possam ser 

compensadas por políticas empresariais. 

 Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia de 1976, afirmou que os 

diretores das corporações têm compromisso com o lucro dos acionistas, não com a 

preservação ambiental. Sobre se o presidente da British Petroleum (BP) poderia 

escolher adotar medidas em prol do meio ambiente, ainda que estas impusessem 

queda nos lucros da empresa, respondeu Friedman: 

Não... Ele pode fazer isso com seu próprio dinheiro. Se, ao se deixar 
guiar por interesses ambientais, ele dirigir a corporação de 
maneira a obter resultados menos efetivos para os acionistas, 
estará sendo, penso eu, imoral. Por mais alta que pareça sua 
posição, ele é um empregado dos acionistas. Como tal, tem uma 
responsabilidade moral muito forte em relação a eles. (MAGDOFF; 
FOSTER, 201113, p.104-105 apud MARQUES, 2015, p. 479, grifos 
nossos). 
 

 Ironicamente, em 2010, a explosão de uma plataforma da BP no Golfo do 

México causou a morte de 11 pessoas e derramou 5 milhões de barris de petróleo no 

mar, contaminando o ecossistema marinho e matando inúmeras formas de vida. O 

acidente foi o maior da história envolvendo exploração de plataforma marítima. Após 

sete anos do acidente, a justiça dos Estados Unidos obrigou a empresa a pagar 

indenização de 18,7 bilhões de dólares ao governo estadunidense e aos cinco estados 

daquele país atingidos pelo óleo. O acordo foi considerado satisfatório pelos governos 

e realista pela diretoria da empresa.  

 Fica claro que o risco de um acidente ambiental é admitido pelas 

corporações, mas não é determinante para que a responsabilidade ambiental se 

sobreponha ao compromisso de oferecer rentabilidade aos acionistas, situação que 

reforça os dizeres de Milton Friedman, ao mesmo tempo que demonstra a fragilidade 

da concepção do Triple Bottom Line. 

 Uma tentativa de mitigar essa contradição é a disseminação da crença de 

que a inovação tecnológica possa trazer a solução para os problemas 

socioambientais, sem que seja necessário repensar o modo de produção e de 

                                                           
13 Citado por Magdoff e Foster (2011, pp. 104-105). 
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consumo do atual sistema capitalista e até eliminá-lo. Cassano14 (2001 apud 

LABBUCCI, 2013) chama a atenção para o perigo que essa visão apresenta ao 

relativizar a noção de limite, uma vez que, para a “técnica”, qualquer limite pode ser 

estendido para mais adiante, transformando-se em provisório: “Se é provisório, não é 

limite e, portanto, não deve ser motivo de preocupação” (p. 49). Essa visão atenua a 

responsabilidade, pois sempre existirá uma inovação tecnológica para distensionar os 

problemas socioambientais e protelar sua solução/eliminação. 

 Ressalta-se que o desenvolvimento tecnológico se encontra 

comprometido, quase que exclusivamente, com a produtividade/lucro e não com a 

qualidade de vida dos seres humanos e do planeta. Seu controle está nas mãos de 

um reduzido número de empresas globais que ditam as regras do jogo internacional 

de poder. Concluindo-se, segundo Brügger (2004, p. 52), as “soluções tecnológicas 

são muito mais frequentemente ideológicas do que lógicas”, uma vez que “o 

tecnicismo serve também para criar um poderoso fluxo mercantil esbanjador, na 

medida em que os aparatos técnicos se tornam cada vez mais rapidamente 

‘obsoletos’.”. 

 O processo de construção das sociedades sustentáveis deve, portanto, 

alicerçar-se na ética e não na técnica. Brügger (2004, p. 80) afirma que o pretendido 

desenvolvimento sustentável “deve ser aquele que invoca uma nova ética, uma 

redefinição do que seja o bem-estar material e espiritual, em função da maioria da 

população, revertendo o presente estado de degradação da vida”. Já Sen (2010) 

analisa o desenvolvimento como ampliação de liberdades, estas interpretadas como 

avanços de capacidades humanas.  

 Boff (2014) destaca que o caminho para se alcançar a sociedade 

sustentável passa, necessariamente, pela afirmação da democracia, não apenas na 

forma de liberdade política, mas no seu aspecto mais amplo — a cooperação, a 

solidariedade e a inclusão social — e no convite à participação da sociedade nas 

decisões governamentais. O exercício da democracia participativa é um verdadeiro 

avanço para a consolidação dos direitos civis e humanos. Todavia, é preciso 

considerar que a democracia política tradicional/burguesa tem sido comumente 

exercida para satisfazer exclusivamente as necessidades do homem 

(antropocentrismo), desconsiderando as outras formas de vida do planeta. A esse 

                                                           
14 CASSANO, F. Modernizzare stanca [Modernizar cansa] Bologna, Il Mulino, 2001, p.49. 
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respeito, Boff (2014) ressalta a necessidade de uma democracia socioecológica, que 

se baseie no direito à vida não apenas dos seres humanos, mas de todas as formas 

de vida do planeta, como animais, plantas, rios e lagos.  

 A visão da democracia socioecológica remete ao resgate da relação 

homem-natureza, mas se encontra frontalmente oposta à organização da vida urbana, 

baseada no individualismo como prática social e na insustentabilidade como forma de 

organização espacial. É preciso analisar historicamente a estruturação das cidades, 

no que tange à infraestrutura e à superestrutura, para compreender as razões das 

rupturas da vida em comunidade e da alienação em relação às questões 

socioambientais.  

 

2.3 A estruturação das cidades e a reafirmação da insustentabilidade 

O poema de Bertold Brecht — “Elegias de Hollywood” — expressa a 

dualidade socioeconômica do centro-periferia, simbolicamente representada pelo céu 

e inferno, que coexistem no mesmo espaço-tempo e estão dialeticamente 

combinados, retroalimentando-se. 

 Elegias de Hollywood 
                                        A aldeia de Hollywood foi planejada de acordo com a noção 
                                         Que as pessoas desse lugar fazem do Paraíso. Nesse lugar 
                                        Elas chegaram à conclusão de que Deus, 

   Necessitando de um Paraíso e de um Inferno, não precisou 
    Planejar dois estabelecimentos, mas 

                                         Apenas um: o Paraíso. Que esse, 
                                        Para os pobres e infortunados, funciona 
                                         Como inferno.  
                                         (BRECHT, [1942] 201015apud ZIZEK, 2014, p. 107-108) 

 

 De acordo com Trotsky (1962), o modo de produção capitalista diferencia, 

propositalmente, os territórios. Nesta condição, a periferia do sistema estará sempre 

subjugada pelo centro numa relação dialética — desigual e combinada. 

 Embora a origem do termo “desigual e combinado” remonte a Trotsky para 

se referir às diferentes etapas de desenvolvimento econômico em que se encontravam 

as nações e demonstrar que os ritmos de crescimento poderiam ser também 

diferenciados, o termo foi posteriormente utilizado para designar as diferenças de 

desenvolvimento regional, como peças de um sistema que se complementam, apesar 

de apresentarem contradições.  

A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processo histórico, 
manifesta-se com o máximo de vigor e de complexidade nos destinos 

                                                           
15 BRECHT, Bertold. Poemas do exílio. In: Jornal Traulito. Trad. Tércio Redondo. n.2. jul./ago. 2010. 
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dos países atrasados. Sob o açoite de necessidades exteriores, a vida 
retardatária é constrangida a avançar por saltos. Desta lei universal da 
desigualdade dos ritmos decorre uma outra lei que, na falta de uma 
denominação mais apropriada, chamaremos lei do desenvolvimento 
combinado, no sentido da reaproximação de diversas etapas, da 
combinação de fases distintas, do amálgama de formas arcaicas com 
as mais modernas. (TROSKY, 1962, p.21 apud LÖWY,1995, p.77). 
 

 A estruturação do modo de produção capitalista submeteu as cidades aos 

interesses econômicos de uma parcela da população, ante às necessidades sociais 

da maioria. Tanto em países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos 

industrializados, é possível distinguir dois períodos bem marcados no processo de 

expansão urbana – o antes e o depois da industrialização.  A esse respeito, Lefebvre 

(2008) observa que a organização urbana não ocorre de forma aleatória. Assim, 

os subúrbios, sem dúvida, foram criados sob a pressão das 
circunstâncias a fim de responder ao impulso cego (ainda que 
motivado e orientado) da industrialização, responder à chegada 
maciça dos camponeses levados para os centros urbanos pelo “êxodo 
rural”. Nem por isso o processo deixou de ser orientado por uma 
estratégia. (LEFEBVRE, 2008, p.24) 

 

 Numa analogia às configurações socioeconômicas das cidades, é possível 

compreender a periferia como peça da engrenagem da cidade econômica: ela existe 

como área de habitação da mão de obra urbana, mas não é contemplada com os 

serviços essenciais. O crescimento desigual se materializa na dicotomia centro-

periferia, e, ao mesmo tempo, essa diferenciação retroalimenta o próprio sistema, 

gerador das desigualdades. Segundo Smith (1988), o desenvolvimento16 desigual não 

é apenas consequência do processo de acumulação capitalista, mas sobretudo a sua 

fonte de reprodução.   

O desenvolvimento desigual é tanto o produto quanto a premissa 
geográfica do desenvolvimento capitalista. Como produto, o padrão é 
altamente visível na paisagem do capitalismo, tal como a diferença 
entre espaços desenvolvidos e subdesenvolvidos em diferentes 
escalas: o mundo desenvolvido e o subdesenvolvido, as regiões 
desenvolvidas e as regiões em declínio, os subúrbios e o centro da 
cidade. Como premissa da expansão capitalista, o desenvolvimento 
desigual pode ser compreendido somente por meio de análise teórica 
da produção capitalista da natureza e do espaço. O desenvolvimento 
desigual é a desigualdade social estampada na paisagem geográfica 
e é simultaneamente a exploração daquela desigualdade geográfica 
para certos fins sociais determinados. (SMITH, 1988, p. 221).   

                                                           
16 Na forma clássica, desenvolvimento era visto como crescimento econômico e acumulação de bens e riquezas 
que geraria, num segundo momento, benefícios sociais. A nova concepção de desenvolvimento, defendida por 
Sachs, insere a dimensão social e ambiental no termo, e, desta forma, “igualdade, equidade e solidariedade estão, 
por assim dizer, embutidos no conceito de desenvolvimento, como consequências de longo alcance para que o 
pensamento econômico sobre o desenvolvimento se diferencie do economicismo redutor.” (SACHS, 2004, p. 14). 
Ainda que o conceito, atualmente, seja mais complexo, as desigualdades locais e globais persistem e crescem, 
como consequência do desenvolvimento econômico desigual. 



28 
 

 

 

 Santos (2009, p. 66) também defende que a cidade é reprodutora das 

desigualdades e não apenas o reflexo destas. Ele argumenta que “a forma como a 

cidade é geograficamente organizada faz com que ela não apenas atraia gente pobre, 

mas que ela própria crie ainda mais gente pobre”. A pobreza criada pela cidade se 

insere no contexto das periferias desassistidas que obrigam seus habitantes a pagar 

mais caro por serviços sem qualidade.                                                                                    

 A cidade dividida em centro e periferia produz e reproduz desigualdades 

constantemente. O espraiamento da cidade, segundo Santos (1993), gera valores 

diferentes no espaço urbano, o que, por sua vez, impele as pessoas de menor renda 

para periferias cada vez mais distantes, mantendo o ciclo de espraiamento, de 

especulação e de pobreza. 

Havendo especulação, há criação mercantil da escassez, e o 
problema do acesso à terra e à habitação se acentua. Mas o déficit de 
residências também leva à especulação, e os dois juntos conduzem à 
periferização da população mais pobre e, de novo, ao aumento do 
tamanho urbano. As carências em serviços alimentam a especulação, 
pela valorização diferencial das diversas frações do território urbano.  
A organização dos transportes obedece a essa lógica e torna ainda 
mais pobres os que devem viver longe dos centros, não apenas 
porque devem pagar caro pelos deslocamentos como porque os 
serviços e bens são mais dispendiosos nas periferias. (SANTOS, 
1993, p. 96). 
 

 A WRI Brasil (World Resources Institute) (2015) denomina de 3D os sítios 

urbanos que são distantes, dispersos e desconectados do centro e das demais áreas 

da cidade. Essa forma de ocupação territorial evidencia a segregação socioespacial, 

pois fraciona a cidade por classes de renda.  De acordo com a EMBARQ Brasil (2015, 

p. 7) área central, dotada de maior infraestrutura, tende a valorizar, afugentando a 

população de menor renda, que não pode pagar o alto custo da moradia, “para os 

loteamentos distantes das áreas consolidadas, onde a terra tem menor custo e, em 

geral, o atendimento dos serviços essenciais é precário.” 

 A cidade 3D apresenta inúmeros problemas de ordem organizacional e do 

direito à cidade, pois grande parte da população urbana é impelida a habitar áreas 

distantes dos seus locais de trabalho. Essa situação obriga o poder público a priorizar 

a mobilidade urbana em detrimento das necessidades mais urgentes como moradia, 

educação e saúde. Praticamente todos os programas de governos municipais dão 

ênfase à questão da mobilidade motorizada, o que, por sua vez, gera novos problemas 

como a poluição atmosférica e o trânsito, situação genericamente chamada de “caos 

urbano”.  
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 Essa organização evidencia que os serviços da cidade estão restritos 

àqueles que habitam as áreas centrais ou do seu entorno privilegiado, privando os 

moradores das áreas periféricas de inúmeros serviços e oportunidades.  

 A organização da cidade 3D aparenta ser consequência da omissão do 

Estado na sua função de instituição planejadora, como se a cidade tivesse se 

expandido à revelia de qualquer interesse. Contudo, essa suposta desorganização 

apresenta intencionalidades econômicas, fruto de diferentes momentos históricos, 

sendo a industrialização e a precariedade da vida rural as principais atividades 

motivadoras da expansão urbana em todo o mundo.  

 

2.3.1 A expansão da periferia geográfica e econômica  

 No Brasil, o processo de industrialização mais intenso teve início na Era 

Vargas, na década de 1930, com o Estado controlando os setores estratégicos — 

indústria de base, comunicação e energia. De acordo com Neto (2013), as grandes 

indústrias de base foram fundadas na região Sudeste, aproveitando os recursos 

minerais, a oferta de mão de obra oriunda do campo e a logística de transportes 

gerados principalmente pelo período cafeeiro. O desenvolvimento industrial fomentou 

a expansão urbana e impeliu milhares de pessoas ao êxodo rural, sem que as cidades 

tivessem organização suficiente para agregar um número maciço de indivíduos em 

um curto espaço de tempo. Essa situação, porém, não impediu que a atividade 

industrial se expandisse.  

 O processo de industrialização continuou com o governo de Juscelino 

Kubitschek, que, na década de 1950, acelerou-o mediante incentivos à entrada de 

corporações transnacionais do setor de bens de consumo durável. A esse tempo, a 

urbanização já apresentava sinais da segregação socioespacial, com a valorização 

das áreas centrais e do seu entorno, devido às novas atividades econômicas que se 

instalavam. A massa de trabalhadores urbanos buscava terrenos cada vez mais 

distantes do centro, em locais em que o preço da terra fosse mais acessível. Villaça 

(1986) reforça que o preço do terreno urbano não era determinado apenas pela 

distância, mas também pelos equipamentos urbanos existentes.  

A periferia ou a área suburbana, subequipada — e por isso com 
terrenos baratos — formada a partir de loteamentos ilegais e casas 
construídas por ajuda mútua, já é, nos anos 50, a forma predominante 
de moradia das camadas populares na maioria das grandes cidades 
do Brasil. A partir dos anos 70, ela predomina na maioria das cidades 
do país, inclusive em muitas cidades pequenas. (VILLAÇA, 1986, p. 
26). 
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 As cidades ficavam claramente marcadas pelas diferenças entre o seu 

centro e a sua periferia, reproduzindo localmente o abismo existente no âmbito global 

entre o norte e o sul econômico. As desigualdades socioeconômicas observáveis no 

espaço urbano brasileiro são reflexos do processo de acumulação capitalista das 

sociedades modernas, pós-Revolução Industrial, que impôs um modelo de produção 

que extrapola as necessidades e as fronteiras nacionais. Assim, “a cidade nasce para 

servir a interesses distantes e, por outro lado, sua zona de influência é, muitas vezes, 

um desses ‘espaços derivados’, cuja vida depende, em grande parte, de fatores 

externos”. (SANTOS, 2012, p. 109). 

 O fator externo mais proeminente foi a entrada de empresas transnacionais 

do setor automobilístico no Brasil durante o governo Juscelino Kubitschek. A 

necessidade de rapidez no escoamento do automóvel se tornou a prioridade das 

políticas públicas. Mobilidade é sempre assunto de discussão política, enquanto o 

reordenamento espacial segue produzindo desigualdade e espraiamento e, 

consequentemente, mais necessidade de mobilidade motorizada. Destaca-se que o 

transporte individual ganhou mais força do que o público, potencializando o trânsito 

caótico nas metrópoles e em outras diversas cidades do país, com o aval do poder 

público, que atuou em prol dos interesses das corporações. O discurso do 

desenvolvimentismo se sobrepôs ao do bem-estar social.  

 Pesquisa realizada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)17 

mostrou que, entre 2001 e 2011, o número de automóveis praticamente dobrou nas 

12 metrópoles brasileiras, tendo a frota passado de 11,5 milhões para 20,5 milhões. 

Outra pesquisa sobre trânsito urbano realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC) 18, em 2017, mostrou que o brasileiro gasta cerca de 37 dias de sua vida por 

ano no deslocamento casa-trabalho e também para realizar atividades como compras 

e consultas médicas. As duas pesquisas apontam para situações de 

insustentabilidade urbana: na primeira, infere-se que o consumo de combustível foi 

ampliado, o que contribui para o aumento da poluição, do aquecimento global e das 

doenças respiratórias. A segunda aponta para o tempo de vida perdido no 

deslocamento, demonstrando que os deslocamentos urbanos contribuem para a 

deterioração da qualidade de vida.  

                                                           
17 REVISTA EXAME. Disponível: < https://exame.abril.com.br/brasil/transito-numero-de-automoveis-dobrou-nos-
ultimos-10-anos/>. Acesso em: 15 abr. 2018. 
18 FRAGA, Domingos. Brasileiro passa quase 40 dias por ano no trânsito nas capitais. Disponível em: 
<https://noticias.r7.com/prisma/coluna-do-fraga/brasileiro-passa-quase-40-dias-por-ano-no-transito-nas-capitais-
26012018> . Acesso em: 21 ago. 2017 

https://exame.abril.com.br/brasil/transito-numero-de-automoveis-dobrou-nos-ultimos-10-anos/
https://exame.abril.com.br/brasil/transito-numero-de-automoveis-dobrou-nos-ultimos-10-anos/
https://noticias.r7.com/prisma/coluna-do-fraga/brasileiro-passa-quase-40-dias-por-ano-no-transito-nas-capitais-26012018
https://noticias.r7.com/prisma/coluna-do-fraga/brasileiro-passa-quase-40-dias-por-ano-no-transito-nas-capitais-26012018
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 Observa-se também que, além de o Estado ter contribuído para a afirmação 

da “cultura do automóvel” no Brasil, ele também foi e é peça-chave na organização 

desigual do espaço urbano, fato que também contribuiu para a precariedade das 

condições de vida nas cidades. A omissão do poder público em planejar a cidade 

esconde a intencionalidade de permitir que outros o façam. No Brasil, o ordenamento 

espacial urbano foi feito, em grande parte, pelo especulador imobiliário.  

 O especulador imobiliário é um agente econômico que modela a cidade de 

acordo com os seus interesses, criando a “cidade econômica” em detrimento da 

“cidade social”. De acordo com Santos (1993), a especulação também se alimenta da 

expectativa pela obtenção dos melhores lugares da cidade. Estes são aqueles 

seletivamente transformados para se tornarem mais dinâmicos, com atividades 

atrativas e com vasta rede de comunicação, de serviços e de lazer. Esses espaços, 

socialmente construídos, são os mais desejados e, portanto, os mais valorizados.  

 Oliveira (1978, p. 78) destaca que as cidades brasileiras foram organizadas 

pela lógica especulativa, comercializando primeiramente as glebas mais distantes, 

geralmente fundos de vale ou encostas, destinando-as às classes de menor renda. 

Uma vez adensado o local, o poder público se via obrigado a instalar a infraestrutura 

urbana, ligando essas glebas distantes aos serviços e ao mercado de trabalho, 

valorizando a faixa intermediária entre o centro e a periferia. Ressalta-se, ainda, que 

alguns terrenos foram estrategicamente reservados dentro das áreas periféricas para 

atender “a procura dos pequenos ou médios comerciantes na ânsia de conquistar o 

mercado consumidor que se consolidava”.  

 Santos (1993) reforça que o espaço urbano se torna mercadoria com 

variáveis de valores, na medida em que a demanda é maior do que a oferta. Contudo, 

quando do contrário, os especuladores subvertem a oferta, criando estoques 

reguladores de espaços não ocupados. O espaço urbano tem mais valor de troca do 

que de uso, o que reforça a ideia de que o modelo de cidade econômica prepondera 

sobre o de cidade social. Segundo Maricato (2015, p. 110), “aqui o Estado controla 

parte da cidade. As leis são para uma parte da cidade. O mercado é para uma parte 

da cidade. O restante não tem direito às leis. Isso é uma cidade periférica.”.  

 Se a desigualdade é algo inerente a esse processo, o mesmo se pode 

afirmar do termo “combinado”, pois, de acordo com Maricato (2014), o poder público 

permite que alguns “espaços vazios” da cidade, sobretudo aqueles destinados à 

proteção ambiental, sejam ocupados como forma de aliviar as tensões sociais. Outros 
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espaços vazios, entretanto, são destinados à especulação imobiliária. Essa é a forma 

desigual e combinada de organizar a cidade. 

A gigantesca invasão de terras urbanas é consentida (já que todos 
precisam de um lugar para morar), mas apenas em áreas não 
valorizadas pelo mercado imobiliário. Nas áreas de proteção ambiental 
a lei não se aplica, mas, nas áreas valorizadas pelo mercado, ela se 
aplica, e frequentemente a ordem do despejo é dada em 24 horas. O 
que sobra para os pobres são as áreas ambientalmente frágeis, 
inadequadas para a ocupação residencial — mangues, bacias de 
mananciais, dunas, beira de córregos, várzeas, encostas íngremes -, 
o que não interessa ao mercado, já que sua ocupação é proibida por 
lei. (MARICATO, 2014, p. 136-137). 
 

 A imagem de satélite (Figura 2) apresenta uma área da Vila Aeroporto, 

região de pesquisa de campo deste trabalho, em que o assentamento irregular 

ocorreu junto ao Córrego Ribeirão, numa Área de Proteção Permanente (APP), área 

essa sujeita às inundações de várzea, ilustrando o que diz Maricato (2014).  

  
Figura 2- Assentamento junto à várzea do rio na Vila Aeroporto – Campinas 

Fonte: SMMA (Campinas) — Plano Municipal de Habitação — Anexo 4, 2010, p.244. 

 

 A omissão do poder público é parte integrante do processo, que combina 

os interesses especulativos com os da cidade econômica produtiva, admitindo-se a 

formação de aglomerados subnormais19 como resposta à falta de políticas públicas 

                                                           
19 Segundo o IBGE, aglomerado subnormal é o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais 

caracterizadas pela ausência de título de propriedade e pelo menos uma das seguintes características: 

irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou carência de serviços públicos essenciais 

(como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública). Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/home/.../ppts/00000015164811202013480105748802.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2017. 

https://www.ibge.gov.br/home/.../ppts/00000015164811202013480105748802.pdf
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de acesso à moradia. Não se deve confundir a noção de moradia com a de casa 

própria, pois o direito à moradia é mais abrangente e essencial do que o acesso à 

propriedade particular.  

 De acordo com os dados do Censo 201020, existiam no Brasil, naquele ano, 

pouco mais de 6,07 milhões de domicílios vagos, incluindo os que estavam em 

construção. Paralelamente, dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

(IPEA)21, em 2012, mostravam que o déficit habitacional do país era de 5,4 milhões 

de casas.   

 Ainda que nem todos os domicílios vagos estivessem em condições de uso 

ou satisfizessem as necessidades das famílias, é possível concluir que grande parte 

do problema da habitação poderia ser resolvida com políticas públicas ou normas que 

promovessem a ocupação desses imóveis, a exemplo do que está determinado como 

função social no Estatuto da Cidade22, de 2001. 

 De forma paradoxal, as áreas verdes nativas que abrigam inúmeras formas 

de vida são chamadas de “vazios”, numa flagrante visão antropocentrista, ao mesmo 

tempo que os imóveis subutilizados ou desocupados são tratados como espaços 

ocupados, sem que haja ação do poder público no sentido de induzir a sua ocupação 

efetiva.  

 A expansão urbana de forma desigual e combinada se ampliou diante da 

atual ordem mundial, baseada no capital financeiro, na qual este se atrela à 

especulação imobiliária como estratégia de reprodução do capital através de 

investimentos produtivos, potencializando a ideia de espaço como mercadoria. O 

poder público se mancomuna com essa estratégia, aplicando recursos nas áreas 

potencialmente promissoras aos investidores.  

                                                           
20 KONCHINSKI, Vinicius. Número de casas vazias supera déficit habitacional brasileiro, indica Censo 2010. 
Agência Brasil, Brasília, 11 dez. 2010. Nacional, n.p. Disponível em 
<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2010-12-11/numero-de-casas-vazias-supera-deficit-
habitacional-brasileiro-indica-censo-2010>. Acesso em: 6 nov. 2017.  
21 IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Nota Técnica nº 5: Estimativas do Déficit Habitacional 
brasileiro (PNAD 2007-2012). Brasília/DF, Brasil, 2013.  
22 O Estatuto da Cidade é, em si mesmo, a consolidação do processo que busca conferir o direito à cidade à 
população brasileira, não se restringindo à sua porção urbana, mas cobrindo, ainda que em distintas perspectivas, 
a população de cada um dos municípios brasileiros. É o resultado das lutas dos movimentos sociais urbanos 
organizados em torno da bandeira pela reforma urbana, sobretudo daqueles que se insurgem na defesa pela 
moradia adequada, esta entendida para além da casa em si, mas também como um direito humano universal e 
fundamental – reconhecido desde 1948 (a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos) –, trazendo em 
seu bojo uma série de outros direitos que se interconectam ao direito à cidade, como a segurança da posse, a 
disponibilidade de serviços de infraestrutura e equipamentos públicos, a habitabilidade e a localização adequada. 
Instituído pela Lei Federal no 10.257 de 2001 (Brasil, 2001), o Estatuto da Cidade representava, no momento de 
sua criação, a pactuação do que seria uma Nova Agenda Urbana brasileira dos anos 2000, ao trazer um conjunto 
de ferramentas (instrumentos) que deveriam ser implementados nas cidades, por meio da elaboração e da 
implementação dos planos diretores, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 
(MARGUTI, 2016, p.15-16). 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2010-12-11/numero-de-casas-vazias-supera-deficit-habitacional-brasileiro-indica-censo-2010
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2010-12-11/numero-de-casas-vazias-supera-deficit-habitacional-brasileiro-indica-censo-2010
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 De acordo com Carlos (2017, p. 39), “essas ações aprofundam a 

exploração enraizada através de alianças que privilegiam, constantemente, os setores 

imobiliários, as empresas de transporte e as grandes construtoras. Uma ação que se 

realiza contra o social.”.  

 Ainda de acordo com Carlos (2017): 

O modo diferencial da apropriação dos lugares da vida constitui a 
segregação como racionalidade que se projeta pela separação dos 
sujeitos no espaço. A segregação — como forma da desigualdade 
espaço-temporal — realiza-se como a negação do urbano e da vida 
urbana através da separação dos lugares da vida enquanto elementos 
autônomos. Portanto, a prática social urbana despedaçada sinaliza o 
empobrecimento e a deterioração da vida social diante da extensão da 
mercantilização que acompanha a privatização do mundo. A 
urbanidade esfacelada em espaços fragmentados desvela a forma das 
relações sociais e a situação do cidadão reduzido à condição de mera 
sobrevivência, o que dissocia o homem da cidade. (CARLOS, 2017, p. 
35-36).   
   

 Depreende-se que a noção centro-periferia permanece e é reforçada como 

condição socioeconômica, pois a periferia econômica, que nem sempre coincide com 

a geográfica, guarda em si a diferença de classes, materializada na discrepância ao 

acesso dos bens urbanos e ao próprio direito à cidade.  

 Sobre isso, Carlos (2017, p. 35) observa que, no espaço urbano, ocorre a 

“justaposição entre a morfologia social (de uma sociedade dividida em classes) e a 

morfologia espacial (a cidade segregada pela existência da propriedade privada e da  

riqueza que define acessos desiguais)”, gerando um espaço fragmentado e gestando 

uma sociedade mixofóbica23. A mixofobia está detalhada no Capítulo 3. 

 

2.3.2 A cidade de Campinas 

                                       
 Campinas24 surgiu como núcleo de passagem para os viajantes que se 

dirigiam para a exploração mineral já no século XVIII, em um descampado com 

algumas dezenas de casas cujos habitantes viviam da agropecuária de subsistência. 

 Da segunda metade do século XVIII até as primeiras décadas do século 

XIX, Campinas cresceu ancorada na produção canavieira. Era mais um núcleo com 

estrutura fundiária concentradora que se utilizava da mão de obra escrava e cujos 

                                                           
23 Mixofobia: Medo de se misturar e de estabelecer contato com o estranho, com o diferente. (BAUMAN, 2009, p. 
43). 
24 A história de Campinas pode ser acessada no site da prefeitura municipal: Disponível 
em:<http://www.campinas.sp.gov.br/sobre-campinas/origens.php>. Acesso em: 01 maio 2018. 

http://www.campinas.sp.gov.br/sobre-campinas/origens.php
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mandantes políticos trabalhavam para dificultar o acesso de pequenos produtores à 

terra. 

 No século XIX, a direção econômica do país e do município muda 

radicalmente, adotando a cultura do café que passaria a ocupar as terras mais 

produtivas da região Sudeste. O crescimento da cultura cafeeira foi exponencial, 

sobretudo em função da demanda externa. Não tardou para que a elite econômica 

cafeeira passasse a dominar o cenário político nacional, elevando o status de 

Campinas. Durante quase um século, o café foi o produto impulsionador da economia 

nacional e municipal, expandindo a logística de transportes e, consequentemente, 

uma diversificada gama de serviços. O núcleo urbano campineiro crescia atraído pelos 

novos empreendimentos industriais que se firmavam de forma marginal e 

complementar à cultura cafeeira — indústrias de alimentos, têxteis, de artefatos para 

a construção civil e de maquinários se multiplicavam, inaugurando a primeira etapa 

local da era industrial.  

 O núcleo urbano de Campinas se configurava como um local próspero, mas 

bastante segregacionista. Segundo Harvey (2006), a urbanização deve ser 

interpretada como um processo social espacialmente fundamentado por interesses 

específicos marcados pela diferença de classes sociais. A elite econômica dos 

cafeicultores de Campinas marcava sua posição socioeconômica com leis restritivas 

aos negros cativos, visão esta que influenciaria, décadas depois, o planejamento 

urbano do município, naturalizando a segregação socioespacial.  

 Com o fim do modelo monoexportador agrário, na década de 1930, 

Campinas aproveita a sua logística regional para atrair investimentos industriais, 

ancorada no projeto desenvolvimentista de JK (Juscelino Kubitschek), da década de 

1950, que incentivava a indústria de bens de consumo, particularmente a 

automobilística. O esquema simplificado dos períodos de urbanização e 

industrialização do Brasil pode ser observado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Esquema com os grandes períodos da urbanização/industrialização 
brasileiros 

Brasil 
Colonial 
Imperial 

Pré-industrialização 1ª Industrialização 2ª Industrialização Reestruturação 
produtiva 

1500-1850 1850-1920 1920-1945 1945-1980 1980 ... 

Rural 
Extrativismo 
agroexportação 
escravos 

Gênese Urbana 
Início do capitalismo- lei 
de terras. O café, a 
ferrovia, os primeiros 
caminhos urbanos, 
primeiras indústrias 
manufatureiras ligadas à 
ferrovia 

Crise do café e 
expansão das 
indústrias ligadas ao 
eixo ferroviário. 
Expansão urbana, 
novos loteamentos, 
bondes 

Desenvolvimentismo, 
modal rodoviário, 
indústria de base, 
automobilística, bens 
de consumo, início 
da dispersão urbana 

Novas tecnologias 
de comunicação e 
informação, 
globalização, 
ampliação do setor 
terciário, turismo 

Fonte: DEAK & SCHIFFER, 1999. REIS FILHO, 1996. Elaboração: FUPAM, 2015  

 

 Já ao final da década de 1930, Campinas criou o seu primeiro plano 

urbanístico. Desenvolvido por Prestes Maia, tal plano direcionava o planejamento 

urbano para a “cultura do automóvel”, com o alargamento de avenidas e a criação de 

acessos em direção à periferia. 

A cidade é então fisicamente definida através da abertura de grandes 
avenidas estruturadoras, numa proposta voltada para a constituição 
do “centro” — que resultou em uma grande renovação deste, 
permitindo também condições de acessibilidade para áreas mais 
periféricas — sistema radioconcêntrico [...]. A partir de 1965, a 
periferização passa a ser marcada pela implantação de conjuntos 
habitacionais financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação — 
SFH — e por loteamentos populares da iniciativa privada dirigidos à 
população de baixa renda, com pouca ou nenhuma infraestrutura 
básica. O crescimento periférico acentua-se ainda mais no decorrer 
dos anos 70, fazendo parte dessa dinâmica a retenção de áreas, como 
forma de reserva de valor. (CAMPINAS, 2006, p. 31). 
 

 O município de Campinas acompanhava, portanto, o modelo de 

desenvolvimento urbano-industrial do Brasil, como pode ser observado na Figura 3, 

que apresenta a expansão da mancha urbana por período econômico.  

 A Figura 4 mostra a expansão da mancha urbana, através de mapas 

sequenciais, de 1878 a 2000, em que é possível observar o espraiamento da cidade, 

a partir da década de 1950, com grande destaque para o período entre 1959 e 1979 

devido à expansão da indústria e da malha de transportes. 
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Figura 3 - Evolução da mancha urbana de Campinas 

 
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: Fupam, 2015. Adaptado
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Figura 4 - Sequência de mapas da mancha urbana de Campinas (1878-2000) 

 
Até 1878 Até 1929 

  

Até 1949 Até 1959 

  

Até 1979 Até 2000 

  

 
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). 
Elaboração e demais dados: Fupam, 2015. 
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  O crescimento populacional de Campinas se tornou expressivo, a partir da 

década de 1950 (vide Figura 5), em função do seu dinamismo econômico, que atraiu 

migrantes em busca de trabalho. O êxodo rural também se intensificou, e a 

urbanização em curso, direcionada pelos especuladores imobiliários, produziu e 

reproduziu as desigualdades sociais. 

 

Figura 5 - Campinas: Total populacional (1940-2010) 

Fonte: Censos Demográficos IBGE. 
 

 A crescente demanda por espaços urbanos foi prontamente atendida pelo 

poder público municipal com a aprovação de leis municipais autorizando novos 

loteamentos. Quanto mais distante, menor o preço.  Em consequência, a área urbana 

se ampliou rapidamente, como pode ser observado na Figura 6. 

 
Figura 6 - Evolução da área urbana de Campinas (1940-2010) 

Fonte: PMC. Premissa e princípios norteadores do Plano Diretor Estratégico, 2017. p. 69. 

 

 Ainda que os dados sobre o crescimento populacional apresentem relação 

direta com a expansão da área urbana, a comparação dos dados demonstra que, 

entre as décadas de 1940 e 1950, a expansão da área urbana foi muito maior do que 
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o crescimento populacional e a demanda. Semeghini (1988) avisa que, em 1940, a 

proporção média de metro quadrado urbano por habitante era de pouco menos de 

148. Já em 1968, essa proporção subiu para 349 m² por habitante.  

 O espraiamento de Campinas reitera a dialética da cidade desigual e 

combinada, pois gera ônus para o poder público em função das demandas por 

infraestrutura nas novas periferias geográficas, rentabilidade para os agentes 

econômicos decorrente da especulação imobiliária e distanciamento físico e 

emocional da população da periferia dos equipamentos e serviços da cidade. 

  O cotejamento dos mapas da expansão urbana de Campinas (Figura 3) 

com o de rendimento médio da população (Figura 7) permite inferir que a periferia 

geográfica coincide, em grande parte, com a econômica, pois a população de baixa 

renda se concentra nessas áreas, confirmando que as cidades modernas, criadas e 

expandidas pela lógica capitalista, têm um forte apelo segregacionista.  

 Há, contudo, algumas áreas que fogem a essa regra destacadas com 

circunferências na Figura 7. O Distrito de Barão Geraldo, situado na porção noroeste 

do município, faz parte da periferia geográfica, mas não da econômica. Sua expansão 

urbana ocorreu em função da instalação de duas universidades no local: a Unicamp, 

em 1966, e o Campus 1 da PUC-Campinas, em 1976, construções que atraíram novos 

moradores com renda mais elevada.  

 Alphaville e Swiss Park, também destacados com circunferências na Figura 

7, são exemplos de áreas residenciais em condomínios fechados destinados à 

população de maior renda. Caldeira (2000) destaca que a disseminação de 

condomínios fechados representa uma nova forma de configuração do espaço 

urbano. 

Sobrepostas ao padrão centro-periferia, as transformações recentes 
estão gerando espaços nos quais os diferentes grupos sociais estão 
muitas vezes próximos, mas estão separados por muros e tecnologia 
de segurança, e tendem a não circular ou interagir em áreas comuns. 
O principal instrumento desse novo padrão de segregação espacial é 
o que chamo de “enclaves fortificados”. Trata-se de espaços 
privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer 
e trabalho. A sua principal justificação é o medo do crime violento. 
Esses novos espaços atraem aqueles que estão abandonando a 
esfera pública tradicional das ruas para os pobres, os “marginalizados” 
e os sem-teto. (CALDEIRA, 2000, p. 211). 
 

 A proliferação dos condomínios fechados não altera o padrão centro-

periferia no seu sentido econômico, pois os “enclaves fortificados” reforçam a 

separação das classes sociais à escala local. De acordo com Carlos (2011, p. 36), “a 
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luta de classes se transforma no seio da constituição do urbano. Assim, a luta não 

desapareceu, mas deixou o lugar do trabalho, generalizando-se.”. 

 

 Figura 7 - Renda Média Domiciliar em salários mínimos (2010) 

Fonte: PMC-Seplan. Elaborado por Fupam, 2015. Adaptado. 

 A periferia econômica também está evidenciada na Figura 8, na qual se 

observa que as áreas com os maiores índices de alfabetização se concentram no 

centro e no seu entorno, diminuindo em direção à periferia geográfica, sobretudo no 

eixo sudoeste. A sobreposição do mapa de alfabetização (Figura 8) com o de renda 

domiciliar (Figura 7) ratifica que a periferia geográfica de Campinas coincide com a 

econômica, salvo as novas centralidades destacadas.  

 A Figura 9 confirma a assimetria existente entre o centro e a periferia 

econômica no acesso aos serviços de cultura e nos equipamentos de esporte. Estes 

estão concentrados na área central, privilegiando ainda mais aqueles que já são 

economicamente privilegiados. Ainda que parte desses serviços seja pública, a 

distância impõe custos e tempo de deslocamento, fatores que restringem o seu uso 

às pessoas residentes nas áreas periféricas. 
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 Figura 8 - Alfabetização (% da população) 

Fonte: PMC-Seplan. Elaborado por Fupam, 2015. Adaptado. 
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 Figura 9 - Equipamentos de cultura e esporte 

Fonte: PMC-Seplan. Elaborado por Fupam, 2015. Adaptado. 
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 Os lotes vagos na cidade de Campinas também se dispõem de forma 

radioconcêntrica, tendo a sua quantidade aumentada, na medida em que se distancia 

da área central (Figura 10). Com base na concepção de Santos (1993), entende-se 

que esses espaços não aproveitados induzem o espraiamento da cidade, aumentando 

as periferias e, simultaneamente, valorizando as áreas centrais e os tais espaços 

vazios.  

 O mapa dos loteamentos aprovados (Figura 11) apresenta informações 

sobre o espraiamento da cidade. Até 1950, a oferta de loteamentos se limitava à área 

central.  Entre 1950 e 1959, essa oferta foi ampliada, fato que coincide com o período 

da expansão industrial no sudeste do país. As informações do mapa revelam que 

houve uma oferta de lotes municipais também em direção à periferia, no sentido sul, 

entre 1950-1959, deixando muitos espaços “vazios” entre o centro e a periferia 

geográfica sul. Esses espaços foram majoritariamente ocupados no período entre 

1993 a 2005, cerca de 40 anos depois do adensamento da periferia geográfica sul, 

demonstrando que tais espaços serviram para a especulação imobiliária e para a 

distensão social. 

 Como exemplos de “vazios” na periferia geográfica sul, tem-se o Swiss 

Park (Figura 12), um complexo habitacional criado em 2006, constituído de 17 

condomínios fechados residenciais e mais de 200 empreendimentos comerciais, 

situado junto à Rodovia Anhanguera.  

 Na mesma região geográfica municipal, outros “espaços vazios” foram 

ocupados pela população de baixa renda, criando as chamadas ocupações 

irregulares, a exemplo do Parque Oziel, Jardim Monte Cristo e Gleba B (Figura 12), 

que, juntos, somam uma área de 1.500.000 m² com cerca de 3 mil domicílios25. A 

história26dessa ocupação se iniciou em 1997, quando um grupo de pessoas sem-teto 

resolveu ocupar o espaço que se encontrava sem uso. Os bairros se expandiram com 

precariedade, e ainda hoje os seus moradores aguardam a regularização da área para 

obter a posse definitiva dos terrenos.  

                                                           
25 CAMPINAS. Plano Municipal de Habitação – Anexo 4 – Anexo técnico. Disponível em 
<http://www.campinas.sp.gov.br/governo/habitacao/plano-habitacao.php>. Acesso em: 11 nov. 2018. 
26 JUNIOR, Claudio L. Parque Oziel 20 anos: a luta que criou raízes. Correio Popular, Campinas, 29 abr. 2017. 
Campinas e RMC, n.p. Disponível em < http://correio.rac.com.br/_conteudo/2017/04/campinas_e_rmc/477917-
parque-oziel-20-anos-a-luta-que-criou-raizes.html>. Acesso em: 11 nov. 2018.  

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/habitacao/plano-habitacao.php
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2017/04/campinas_e_rmc/477917-parque-oziel-20-anos-a-luta-que-criou-raizes.html
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2017/04/campinas_e_rmc/477917-parque-oziel-20-anos-a-luta-que-criou-raizes.html
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 Figura 10 - Vazios urbanos 

Fonte: PMC-Seplan. Elaborado por Fupam, 2015. Adaptado. 



46 
 

 

Figura 11 - Campinas: loteamentos aprovados 

Fonte: PMC-Seplama. Plano Diretor 2006. 
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Figura 12 - Jardim Monte Cristo/Parque Oziel, Gleba B e Swiss Park: diferentes 
exemplos de ocupação dos “vazios” da cidade 

 

Fonte: Google Maps 2018 – Adaptado 

 

 Na concepção de Maricato (2014), as cidades formal e informal coexistem 

com certa proximidade geográfica, mas com grande distanciamento econômico. Tal 

situação pode ser exemplificada em Campinas, com a proximidade geográfica do 

Jardim Monte Cristo/Parque Oziel do Swiss Park (Figura 12), porém com enorme 

distância econômica entre eles.  

 No novo Plano Diretor Estratégico de Campinas (2018), o município foi 

dividido em quatro áreas denominadas macrozonas, como pode ser observado na 

Figura 13.  
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 Figura 13 - Macrozoneamento de Campinas (2018) 

Fonte:  PMC-Seplan. Plano Diretor Estratégico, 2018. Adaptado. 
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  A Macrozona Macrometropolitana e a de Estruturação Urbana são áreas 

definidas como urbanas desde o Plano Diretor de 2006. Já as Macrozonas de 

Desenvolvimento Ordenado e a de Relevância Ambiental faziam parte da zona rural 

do município até 2017. 

 O novo Plano Diretor prevê a ocupação dos vazios da cidade através da 

fomentação do uso misto dos terrenos para atender a população que se encontra em 

vulnerabilidade social. De acordo com o Art. 8º do novo Plano Diretor, são objetivos 

específicos da Macrozona de Estruturação Urbana “valorizar e ampliar as áreas 

públicas e promover a ocupação das áreas vagas” (CAMPINAS, 2018), destacando-

se a necessidade de relacionar os interesses urbanísticos aos aspectos 

socioeconômicos e ambientais. No mesmo artigo, há destaque para a promoção da 

regularização fundiária dos núcleos urbanos informais.  

A Macrozona de Desenvolvimento Ordenado, destacada na Figura 13 em 

tom verde-claro, corresponde ao novo espraiamento da cidade, pois o novo Plano 

Diretor Estratégico prevê no Art.11 a “realização de estudos de viabilidade para a 

expansão urbana, por força do Estatuto da Cidade e do princípio da construção de 

uma cidade sustentável” (CAMPINAS, 2018). Isso mostra o interesse em expandir a 

cidade, ainda que existam muitos espaços vazios no perímetro urbano, contrariando 

as informações que constam no Caderno de Subsídios do Plano Diretor de 2017, em 

que se lê: 

De acordo com os princípios norteadores deste Plano Diretor, em 
especial em relação à questão do desenvolvimento sustentável, que 
preconiza a racionalização das infraestruturas urbanas e 
equipamentos públicos e a preservação ambiental, faz-se premente a 
orientação das políticas de desenvolvimento urbano para a construção 
de uma cidade compacta, com a utilização dos imóveis ociosos para 
cumprimento da função social da propriedade. (CAMPINAS, 2017, p. 
303, Grifo nosso).   
 

 Na etapa de elaboração do Plano Diretor, a Secretaria de Planejamento 

Urbano27  (CAMPINAS, 2017) chegou a anunciar que não aceitaria as solicitações dos 

proprietários de terras rurais para a inserção dessas áreas no perímetro urbano 

(Figura 14), alegando que as áreas urbanas não edificadas eram mais do que 

suficientes para atender o incremento populacional estimado até 2030.  

A população de Campinas em 1996 era de 908.906 pessoas, segundo 
a contagem populacional do IBGE e a estimativa da Fundação SEADE 
para 2015 foi de 1.134.546 habitantes. Isto é, ao longo dos últimos 20 
anos, o incremento populacional foi de aproximadamente 225.640 

                                                           
27 As informações constam do Caderno de Subsídios 2017 — em elaboração, p. 293 —, mas foram retiradas do 
caderno definitivo.  
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habitantes e foram ocupados cerca de 100 km² da área vaga existente 
no perímetro urbano em 1995. A Fundação SEADE estima que até 
2030 Campinas terá 1.223.394 habitantes, um incremento de 88.848 
habitantes no período de 2015 a 2030, o que corresponde a apenas 
40% do incremento das últimas duas décadas. A partir desse conjunto 
de informações, é possível deduzir que as áreas vagas atualmente 
existentes no município comportam um incremento populacional de, 
no mínimo, 341.760 habitantes, ou seja, 320% maior do que as 
projeções para 2030. (CAMPINAS, 2017, p.108).   
   

Figura 14 - Áreas vagas e solicitação de ampliação do perímetro urbano 

Fonte:  PMC- Seplan, 2017. p. 301. 
 

  A diretriz da cidade compacta, prevista no Plano Diretor de 2018, está 

em oposição à ampliação da área urbana sobre a rural remanescente. Da mesma 

forma, as estruturas viárias também deverão ser replanejadas para atender às novas 

demandas, pois, ainda que existam novas centralidades em formação, mantêm-se os 

tradicionais fluxos de circulação nos sentidos bairros-centros e bairros-bairros, que 

exigem novas vias de acesso. O modelo de uso residencial horizontalizado unifamiliar 

colabora para o espraiamento da cidade com baixa densidade demográfica, mas com 

grande custo de transporte e de tempo de viagem nos deslocamentos diários. 

Observa-se que no município o uso residencial é majoritariamente 
horizontal e unifamiliar. Segundo o Censo de 2010, 24% dos 
domicílios particulares permanentes campineiros eram de 
apartamentos, cerca de 3% eram casas de vila ou condomínios e 72% 
dos domicílios eram do tipo casa (IBGE, 2010). Embora o percentual 
de domicílios em apartamento venha crescendo a cada década, ainda 
assim a extensão da mancha urbana se faz, em boa medida com 
tecido residencial horizontal, resultando em baixas densidades e 
consequentes impactos socioambientais que vão da demasiada 
impermeabilização do solo aos crescentes custos de deslocamentos. 
(CAMPINAS, 2017, p.81). 
 

 A ampliação do tempo de viagem diária dos transeuntes tira-lhes o tempo 

do descanso, do lazer ou de outras atividades cotidianas. Dados da Secretaria de 

Transportes Metropolitanos sobre o deslocamento diário da população da região 
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metropolitana de Campinas mostram que as pessoas passam, em média, 37 minutos 

por viagem em um transporte público motorizado (Figura 15). As viagens a pé e de 

bicicleta apresentam tempos menores em função de trajetos mais curtos percorridos. 

 

 Figura 15 - Tempo médio das viagens por modo, RMC, 2003 e 2011 

Fonte: PMC. Plano Diretor Estratégico, 2017. p. 156. Elaborado por STM e Emplasa – Pesquisa 
origem-destino da RMC, 2003 e 2011. 

 
 

 A mesma pesquisa28 apresentou dados sobre os tipos de transporte mais 

utilizados pelos habitantes da RMC, entre 2003 e 2011. Eles indicam que a 

modalidade a pé teve redução, passando de 30,23% em 2003 para 21% em 2011. 

Por sua vez, o uso de transporte individual motorizado (carro e moto) alcançou 44% 

em 2011, superior aos 33% de 2003. Já o transporte coletivo retroagiu, passando de 

28% em 2003 para 24% em 2011.  

 Observa-se que o transporte individual motorizado tem ganhado mais 

adeptos na cidade, situação oposta à desejada pelos movimentos ambientalistas 

mundiais, que trabalham para que o transporte coletivo seja o mais utilizado em 

viagens longas e o não motorizado ou físico em viagens curtas. A situação fica ainda 

mais grave diante da redução da modalidade a pé, o que coloca Campinas na 

contramão da sustentabilidade urbana.  

 Por sua vez, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Brasil, 2012) define 

que o planejamento urbano deve priorizar os meios não motorizados ante os 

motorizados, como está simbolizado na Figura 16. Precisa, ainda, privilegiar as 

demandas sociais e tratar a cidade como espaço de convivência entre as pessoas e 

não apenas como áreas de passagem. Nesse sentido, o ato de caminhar pode 

                                                           
28  (CAMPINAS, 2017, p.155)  
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contribuir consideravelmente para o resgate da sociabilização, para a 

responsabilidade ambiental e para a saúde física e mental dos seus habitantes. 

 

Figura 16 - Hierarquia segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

Fonte: ITDP 
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3 CARACTERÍSTICAS E ESTUDOS SOBRE CAMINHABILIDADE  
 

      De acordo com Solnit (2016, p. 439), “caminhar, por vezes, é, pelo menos 

desde o século XVIII, um ato de resistência à corrente vigente”. Logo, a 

Caminhabilidade se coloca como possibilidade para a sustentabilidade urbana. 

3.1 A Caminhabilidade como liberdade 
 

 O caminhar por opção consciente gera a oportunidade de se olhar mais 

atentamente para os lugares, para as pessoas, e percebê-los. A percepção do 

caminhante é diferente da percepção do transeunte, pois, enquanto o último apenas 

passa pelos lugares, o primeiro vive-os, sem se preocupar excessivamente com o 

tempo; daí o motivo de Solnit (idem) enfatizar que “a cultura do caminhar foi uma 

reação à velocidade, à alienação da Revolução Industrial”. Labucci (2013, p. 39) 

compartilha dessa visão e reforça a Caminhabilidade como um ato de resistência, 

pois, “na civilização das máquinas e na cultura dos mecanismos em que estamos 

imersos, a velocidade é um valor absoluto. Caminhar é um ato de insubordinação a 

essa ideologia, um ato contra essa tirania.”. 

 Caminhar, portanto, é um ato político, e o caminhante consciente, chamado 

de “flâneur” [flanador], não é um preguiçoso como sugere a tradução da palavra 

francesa, ou um esbanjador de tempo. É um indivíduo que se permite observar o ritmo 

da vida, questionar as imposições e fazer uma leitura mais apurada da paisagem 

humanizada, pois é na cidade que surgem os seus maiores desafios. 

 O flâneur ou flanador tem sido objeto dos estudos acadêmicos desde o final 

do século XX, sobretudo aqueles ligados à vida na cidade de Paris, no século XIX. A 

imagem do flâneur remete ao homem que caminha pela cidade, observando-a, 

sentindo-a e incorporando a rua ao seu imaginário com sensação de prazer. Ele 

subverte a concepção de segurança das casas e do uso mercantilista das ruas e da 

cidade. Gros (2010) adjetiva o flâneur como subversivo, pois: 

[...] ele subverte a multidão, a mercadoria e a cidade bem como seus 
valores. O caminhador dos vastos espaços, excursionando com sua 
mochila às costas, opõe à civilização o impacto vivido de uma ruptura, 
o gesto cortante de uma negação. O ato de caminhar do flâneur é mais 
ambíguo, sua resistência à modernidade ambivalente. Subversão não 
é opor-se, mas contornar, desviar, exagerar até deturpar, aceitar até 
ultrapassar. O flâneur desvirtua a solidão, a velocidade, o 
atarefamento e o consumo. (GROS, 2010, p.179). 

           

 Desvirtuar a solidão pode ser definido como o exercício do flaneur de trocar 

a individualidade do lar pela sociabilidade da rua, pois, mesmo sendo um anônimo em 
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meio à multidão, ele não está sozinho e, permanecendo na rua, tem a oportunidade 

de encontrar pessoas e se comunicar, dilatando os processos de alteridade. 

  O flaneur é um questionador do sistema e de si mesmo; por isso, ele 

interpreta a rua como um espaço de vivência, de igualdade. Labbucci (2013, p. 56) 

destaca que “o que liga, de maneira decisiva, o tema da igualdade à experiência de 

caminhar é o fato de que nenhum deles se harmoniza com o excesso, com o 

supérfluo”. Neste sentido, caminhar também pode ser associado à cidadania, pois o 

caminhante reconhece a cidade como espaço de interação social e não como uma 

área privatizada de consumo. 

 A interação social, por sua vez, propicia a liberdade, definida como o 

exercício vinculante da capacidade com a possibilidade. A capacidade é uma 

condição interna do indivíduo, é a sua autonomia para tomar decisões, enquanto a 

possibilidade é a condição externa, definida como a lei e as condições 

socioeconômicas impostas aos indivíduos. Portanto, a liberdade só pode ser 

alcançada em um contexto social. O individualismo e o consumismo são falseamentos 

da liberdade. Como sociedade, a liberdade se traduz como divergência e 

questionamento, jamais como passividade. 

Uma sociedade livre é o oposto de uma sociedade dócil [...] Docilidade 
significa não ter uma opinião diferente sobre como pensar no que fazer 
quanto à opinião preponderante; significa aceitar pacificamente o que 
o chefe de plantão — por exemplo, a opinião geral de uma maioria 
mais ou menos ampla — acha, supõe, quer. (URBINATI, 2008 apud 
LABBUCCI, 2013, p. 79). 

3.2 A rua como corpo social 

 O uso coletivo das ruas pode gerar vínculos inalienáveis e, 

consequentemente, força social; daí porque Labbucci (2013) afirma que caminhar é 

uma revolução. De acordo com Solnit (2016), as rebeliões ocorrem a partir de pessoas 

acostumadas a percorrer a cidade a pé, reunir-se e discutir os problemas, exercendo 

plenamente os seus direitos de cidadãos. Ressalta, ainda, a capacidade de os 

indivíduos se tornarem um corpo público com aspirações políticas comuns: 

Caminhar é uma demonstração física de convicção política ou cultural 
e uma das formas mais universalmente acessíveis de expressão 
pública. Poderíamos chamá-lo de marcha, no sentido de que é um 
movimento coletivo rumo a um objetivo comum, mas os participantes 
não entregaram sua individualidade como fizeram os soldados, cujo 
passo marcado indica que se tornaram unidades intercambiáveis sob 
uma autoridade absoluta. Em vez disso, indicam a possibilidade de um 
denominador comum entre pessoas que não deixaram de ser 
diferentes umas das outras, pessoas que finalmente se tornaram o 

público. (SOLNIT, 2016, p. 362). 
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 Caminhar e permanecer nas ruas têm papel preponderante na organização 

da sociedade, pois a rua deve funcionar como uma escola para a cidadania. A 

Caminhabilidade não é apenas a troca da mobilidade motorizada pela ativa (física); é 

a possibilidade de vivenciar a rua como um espaço de sociabilização, de integração 

socioambiental e de organização política. Jacobs (2011, p. 73) ressalta que o uso 

cotidiano dos espaços públicos contribui para o surgimento de lideranças locais, 

pessoas que não necessariamente têm conhecimento especial, mas que possuem 

uma vasta rede de contatos e, portanto, “sua principal qualificação é ser pública, 

conversar com várias pessoas diferentes. É assim que se transmitem as notícias que 

são do interesse das ruas.”. 

 O conto “O pedestre” foi escrito por Ray Bradbury em 1951. A história se 

passa no futuro, em 2053, tendo como protagonista o escritor Leonard Mead, que tem 

o “estranho” hábito de caminhar à noite. 

Em dez anos de caminhada à noite ou durante o dia, por milhares de 

milhas, ele nunca havia encontrado outra pessoa, nem mesmo uma 

única vez. 

Ele chegou a um trevo silencioso onde duas rodovias principais 

cortavam a cidade. Durante o dia, o cruzamento era uma tonitruante 

onda de carros, postos de gasolina abertos, um imenso ruge-ruge de 

insetos, um incessante vaivém em manobras de posicionamento como 

um bando de besouros, um cheiro fraco de incenso saindo dos 

escapamentos chegava à superfície indo em direção aos lares 

distantes. Mas agora essas rodovias também pareciam ribeirões em 

uma estação seca, só brilho de pedra, leito e lua. 

Ele virou em uma rua lateral, fazendo meia-volta em direção à sua 

casa. Estava a uma quadra de seu destino quando um carro solitário 

dobrou a esquina repentinamente e jogou um violento cone de luz 

branca sobre ele. Ele ficou estatelado, não muito diferente de uma 

mariposa noturna, atordoada pela luz e então atraída por ela. 

Uma voz metálica disse a ele: 

“Parado. Fique onde está, não se mexa!” 

Ele se deteve. 

“Mãos ao alto!” 

“Mas...”, ele disse. 

“Mãos para cima! Ou atiramos!” 

A polícia, claro, mas que coisa rara e incrível; em uma cidade de 3 

milhões de habitantes, havia apenas um único carro de polícia! Desde 

2052, um ano antes, ano de eleição, a força havia sido reduzida de 

três carros para um. A criminalidade estava declinando; não havia 

mais necessidade de polícia, exceto por esse único e solitário carro 

vagando e vagando pelas ruas vazias. 

“Qual o seu nome?”, disse o carro de polícia com um sussurro 

metálico. Ele não conseguia ver os homens dentro do carro devido ao 

forte clarão em seus olhos. 

“Leonard Mead”, ele disse. 

“Fale alto!” 
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“Leonard Mead!” 

“Ocupação ou profissão?” 

“Acho que poderiam me chamar de escritor.” 

“Sem profissão”, disse o carro de polícia, como se falasse para si 

próprio. A luz o mantinha estático, como um espécime em um museu, 

alfinete traspassado no peito. 

“Pode-se dizer que sim”, disse o senhor Mead. Ele não escrevia fazia 

muitos anos. Revistas e livros não tinham mais muita saída. Todas as 

coisas seguiam seu rumo nas casas sepulcrais, agora à noite, ele 

pensou, prosseguindo em sua fantasia. 

Os sepulcros mal-iluminados pela luz dos televisores onde as pessoas 

se sentavam, como os mortos, com as luzes cinza ou multicoloridas 

tocando seus rostos, mas nunca realmente as tocando. 

“Sem profissão”, sibilou a voz fonográfica. “O que o senhor está 

fazendo aqui fora?” 

“Caminhando”, disse Leonard Mead. 

“Caminhando!” 

“Só caminhando”, ele disse simplesmente, mas o rosto ficou gelado. 

“Caminhando, só caminhando, caminhando?” 

“Sim, senhor.” 

“Caminhando aonde? Para quê?” 

“Caminhando para tomar ar. Caminhando para ver.” 

“Seu endereço!” 

“Rua Saint-James, sul, número 11.” 

“E não tem ar na sua casa, o senhor tem um aparelho de ar-

condicionado, senhor Mead?” 

“Sim.” 

“E o senhor tem um televisor em sua casa para ver as coisas?” 

“Não.” 

“Não?” 

Houve um silêncio estrepitoso que era por si só uma acusação. 

“O senhor é casado, senhor Mead?” 

“Não.” 

“Não é casado”, disse a voz policial detrás do feixe ofuscante. A lua 

era alta e clara entre as estrelas e as casas eram cinza e silenciosas. 

“Ninguém me quis”, disse Leonard Mead com um sorriso. 

“Não fale, a não ser que lhe dirijam a palavra!” 

Leonard Mead esperou na noite fria. 

“Só caminhando, senhor Mead?” 

“Sim.” 

“Mas o senhor não explicou com que finalidade.” 

“Expliquei, para tomar ar, e ver as coisas, e caminhar apenas.” 

“O senhor faz isso frequentemente?” 

“Toda noite, há vários anos.” 

O carro de polícia permanecia no meio da rua zumbindo fracamente 

com sua garganta radiofônica. 

“Bem, senhor Mead”, disse o carro. 

“Isso é tudo?”, ele perguntou educadamente. 

“Sim”, disse a voz. “Aqui.” Houve um suspiro, um estalo. A porta de 

trás do carro de polícia escancarou-se. 

“Entre.” 

“Espere aí, eu não fiz nada!” 

“Entre.” 
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“Eu protesto!” 

“Senhor Mead.” 

Ele andava como um homem repentinamente embriagado. Ao passar 

pela janela da frente do carro, olhou para dentro. Conforme esperava, 

não havia ninguém no banco da frente, ninguém em todo o carro. 

“Entre.” 

Ele pôs a mão na porta e examinou o banco traseiro, uma pequena 

cela, um carcerezinho negro com barras. Tinha cheiro de aço rebitado, 

cheiro de antisséptico acre, cheiro de limpo demais, duro e metálico. 

Não havia nada suave ali. 

“Se o senhor pelo menos tivesse uma esposa para lhe servir de álibi”, 

disse a voz férrea. “Mas...” 

“Aonde estão me levando?” 

O carro hesitou, ou melhor, deu um fraco estalido, como se a 

informação, em algum lugar, estivesse chegando através de cartão 

perfurado sob olhos elétricos. 

“Ao Centro Psiquiátrico de Pesquisa em Tendências Regressivas.” 

Ele entrou. A porta se fechou com um baque surdo. O carro de polícia 

rodou pelas avenidas da noite, projetando suas luzes fracas. 

Passaram por uma casa em uma rua, logo em seguida, uma casa em 

toda a cidade de casas escuras, essa casa em particular tinha todas 

as suas luzes elétricas brilhantemente acesas, cada janela uma 

iluminação amarela, quadrada e morna na escuridão fria. 

“Aquela é a minha casa”, disse Leonard Mead. 

Ninguém respondeu. O carro desceu as ruas vazias como leitos de rio 

e foi embora, deixando as ruas vazias, com calçadas vazias, e nenhum 

som e nenhum movimento por todo o resto da fria noite de novembro. 

(BRADBURY, [1951] 2008, p.111-113). 

 

 Ray Bradbury, o autor do conto, apresenta o problema do isolacionismo 

humano e do abandono do costume de andar a pé através de uma situação fictícia do 

futuro. Contudo, a narrativa se apresenta realista para o período atual, bem antes do 

ano 2053, imaginado por Bradbury. Quais são os fatores que afastam as pessoas das 

ruas e do convívio social em locais públicos? Essa é uma pergunta de grande 

importância para o estudo sobre a Caminhabilidade. O principal fator, com certeza, é 

o medo.   

3.3 O medo afeta a Caminhabilidade 

 Souza (2008, p. 43) alerta para o perigo da consolidação da Fobópole, 

“uma cidade em que grande parte de seus habitantes, presumivelmente, padece de 

estresse crônico por causa da violência, do medo da violência e da sensação de 

insegurança.”. Ainda segundo o autor (2008, p. 74), as soluções encontradas para o 

medo normalmente são o isolacionismo e a autossegregação, vista como “escapista, 

pois representa uma fuga e não um enfrentamento, muito menos um enfrentamento 

construtivo. Como tal, não passa de uma pseudo-solução.”.  
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  Os condomínios fechados atuam como espaços de autossegregação e de 

mixofobia. Segundo Bauman (2009, p. 42), “a intenção desses espaços vetados é 

claramente dividir, segregar, excluir, e não criar pontes, convivências agradáveis e 

locais de encontro, facilitar as comunicações e reunir os habitantes da cidade.”. 

 Bauman (2009) sugere que a mixofobia também é causada pelo medo da 

participação, pois, em uma comunidade socialmente construída, os indivíduos 

naturalmente estabelecem vínculos. É o medo das exigências que advém desses 

vínculos que impele uma parte da sociedade a buscar as “comunidades de 

semelhantes” em condomínios fechados. 

O impulso para uma “comunidade de semelhantes” é um sinal de 
retirada, não somente da alteridade que existe lá fora, mas também do 
empenho na interação interna, que é viva, embora turbulenta, 
fortalecedora, embora incômoda. A atração que a “comunidade de 
iguais” exerce é semelhante à de uma apólice de seguro contra riscos 
que caracterizam a vida cotidiana em um mundo “multivocal”. Não é 
capaz de diminuir os riscos e menos ainda evitá-los. Como qualquer 
paliativo, nada promete além de uma proteção contra alguns de seus 
efeitos mais imediatos e temidos. 
Escolher a fuga, aceitando as sugestões da mixofobia, tem uma 
consequência insidiosa e deletéria: quanto mais ineficaz é a 
estratégia, mais ela se reforça e perdura. (BAUMAN, 2009, p. 45). 

  
 A mixofobia impele as classes sociais mais abastadas aos condomínios 

fechados, materializando a separação e a segregação. O convívio com os “diferentes” 

gera o que Lefebvre (1983) chama de proximidade, de relações percebidas e 

concebidas. A separação, por sua vez, destrói a complexidade dessas relações e, 

portanto, interfere na construção do urbano e de seu sentido social.  

 Outra forma de refúgio são os carros, pois as pessoas se sentem com 

armaduras dentro dos carros, como se eles pudessem passar alguma forma de 

proteção e aplacar o medo da rua.  

 No conto de Bradbury (2008), o personagem Leonard Mead não tem medo 

de andar sozinho à noite nas ruas desertas da cidade. Para a autoridade policial, ele 

representa um perigo, pois contraria o comportamento social esperado — o 

isolacionismo. O autor provoca o leitor quando mostra que o costume de caminhar do 

personagem é considerado pela “polícia” como uma patologia passível de tratamento. 

Neste sentido, o conto apresenta o personagem como um flaneur questionador e 

autônomo. Contudo, ressalta-se que o personagem vive sozinho, sendo que as suas 

caminhadas noturnas podem ser interpretadas como uma atitude daquele que busca 

a sociabilização. 
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3.4 A Caminhabilidade como alternativa à autossegregação      

 De acordo com a Síntese dos Indicadores Sociais da População Brasileira 

2016,29 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o percentual de 

pessoas, com 50 anos ou mais que vivem sozinhas, no Brasil, passou de 57,3% para 

63,7% entre 2005 e 2015. Os dados mostram que o envelhecimento da população 

brasileira está induzindo aos arranjos unipessoais, ou seja, às habitações com apenas 

uma pessoa. Sob a síndrome do medo, a tendência seria as pessoas se refugiarem 

nas suas residências como se estivessem em “fortalezas”, mas, segundo Gehl (2015, 

p. 27), a situação é oposta: “a retração do número de moradores aumenta a 

necessidade de contatos sociais fora de casa.”.  

 Os idosos são particularmente vulneráveis à solidão, em função da perda 

do companheiro e das novas atribuições das famílias em que todos os membros 

trabalham. Esse grupo populacional tem sido alvo de pesquisas nacionais e 

internacionais que atrelam a solidão ao surgimento de doenças como a depressão e 

até mesmo ao suicídio. 

 Silva (2016) demonstra que a convivência e o sentimento de pertencimento 

a uma comunidade (bairro, grupo de vizinhança) são condições essenciais para o 

bem-estar físico e emocional dos idosos.  

A criação de comunidades é relevante na construção de novos 
espaços sociais, nos quais se sintam acolhidos, não por meio de 
aceitação paternalista, mas por um amparo que lhes possibilite serem 
ouvidos em suas reivindicações e busca de soluções. Espaços que 
devem ser pensados também como incentivos à participação 
sociopolítica. Almejar uma forma de vida comunitária voltada para os 
idosos implica saber como desejam vivê-la e conhecer os direitos 
assegurados para vivê-la. No que se refere ao isolamento social e 
solidão, a comunidade é resposta ao problema social. (SILVA, 2016, 
p. 49). 
 

 Campinas já apresenta um rápido processo de envelhecimento, como pode 

ser observado na Figura 17, o que mostra a necessidade de medidas urbanísticas e 

sociais que atendam a essa demanda. 

 

                                                           
29 IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. Coordenação 

de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98965.pdf>. Acesso em: 30 maio 2018. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98965.pdf
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 Figura 17 - Campinas: Taxa de envelhecimento 

       Fonte: PMC-Seplan. Elaborado por Fupam, 2015. Adaptado 
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 Integrar o indivíduo à comunidade não parece ser tarefa fácil em um 

contexto de medo. A esse respeito, Jacobs (2011) sinaliza que esse é um processo 

construído lentamente, a partir de encontros fortuitos entre, por exemplo, o cliente e o 

comerciante, os pais que levam seus filhos para brincar em áreas públicas, os donos 

de animais domésticos que os levam para passear, enfim, em inúmeros casos em que 

é possível que as pessoas possam trocar palavras e estabelecer relações de 

cordialidade. A autora destaca que o contato entre as pessoas é crucial para o 

surgimento da confiança. 

Grande parte desses contatos é absolutamente trivial, mas a soma de 
tudo não é nem um pouco trivial. A soma desses contatos públicos 
casuais no âmbito local — a maioria dos quais é fortuita, a maioria dos 
quais diz respeito a solicitações, a totalidade dos quais é dosada pela 
pessoa envolvida e não imposta a ela por ninguém — resulta na 
compreensão da identidade pública das pessoas, uma rede de 
respeito e confiança mútuos e um apoio eventual na dificuldade 
pessoal ou da vizinhança. A inexistência dessa confiança é um 
desastre para a rua. (JACOBS, [1961] 2011, p. 60). 

  

 No contexto do conto, em 2053, as pessoas também se encontram 

isoladas, absortas em seus aparelhos eletrônicos como forma de substituir as relações 

interpessoais. O autor do conto possivelmente já percebia essa tendência nos Estados 

Unidos, em 1951, ano em que escreveu “O pedestre”.  

“E o senhor tem um televisor em sua casa para ver as coisas?” 

“Não.” 

“Não?” 

Houve um silêncio estrepitoso que era por si só uma acusação. 

(BRADBURY, [1951] 2008, p.112). 

 

 Na segunda década do século XXI, observa-se a larga utilização da 

internet, sendo este um meio que permite a interação, não se constituindo em um 

veículo de comunicação passivo. A esse respeito, Gehl (2015, p. 26) indaga: “A função 

de ponto de encontro do espaço da cidade pode ser assumida pelo conjunto de 

opções eletrônicas?”. O próprio autor (idem) responde que os meios virtuais não 

competem com as experiências reais vivenciadas no espaço público, pois “precisamos 

de ambos.”.  
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3.5 Condições essenciais para a Caminhabilidade e permanência das pessoas 

nas ruas 

 Caminhantes e transeuntes30 escolhem suas rotas baseados em suas 

percepções e necessidades. Uma pessoa que caminha até o trabalho, escola ou até 

o ponto de ônibus terá preocupação com o tempo e, portanto, escolherá o caminho 

mais curto. Outra, que busca algum produto, escolherá as ruas com mais opções de 

compras, enquanto aquela que caminha por esporte dará preferência para o estado 

de conservação das calçadas e para o conforto térmico. Essas são as dimensões da 

conveniência. 

 Qualquer que seja o motivo da caminhada, porém, os pedestres buscam 

também as dimensões perceptivas como a segurança, a atratividade e o conforto da 

via e do seu entorno. De acordo com Okamoto (2014), o meio físico é capaz de aguçar 

as percepções e influenciar os comportamentos humanos. 

Quando observamos uma rua, sentimos diretamente, no nosso 
sistema háptico31, as fachadas dos edifícios, todas as superfícies com 
seus formatos, suas texturas; tudo isso refletindo no nosso sentido 
háptico. As fachadas das ruas podem ser imaginadas como se fossem 
uma extensão da nossa pele ao sentirmos a suavidade ou rusticidade 
da superfície, as arestas dos planos no espaço, as variadas texturas 
dos materiais ou as próprias formas contrastantes. [...] 
Nesse sentido, o entorno exerce também importância sobre nós. A 
harmonia, a suavidade ou a agressividade do meio ambiente reflete 
sobre nosso sistema háptico, sobre nossa sensibilidade. (OKAMOTO, 
2014, p. 96). 
 

 Segundo Vargas (2017, p. 73), uma cidade ou um bairro caminhável “é a 

imagem de uma área animada e viva, onde o conceito de walkability confunde-se com 

o de livability32; onde a caminhabilidade se funde com a vitalidade urbana.”.  

 Para Carvalho (2017), da mesma forma que a vitalidade urbana influencia 

positivamente na noção de identidade e pertencimento, a degradação urbana produz 

o efeito oposto. 

A interação da cidade com seus habitantes construiu ao longo do 
tempo um patrimônio de múltiplas facetas, historicamente associado à 
noção de identidade, de paisagem, de imagem da cidade e, portanto, 
de pertencimento. Nessas circunstâncias, a degradação ambiental 
visível na paisagem urbana de tantas cidades é percebida, também, 
como imagem e identidade desqualificadoras [...]. (CARVALHO, 2017, 
p. 94). 
 

                                                           
30 Transeunte é o indivíduo que utiliza a mobilidade ativa (a pé), mas não tem a intenção de vivenciar o local. 
31 O sentido háptico é o sentido do toque reconsiderado para incluir o corpo todo, em vez de somente os 
instrumentos do tato, como são, por exemplo, as mãos. (BLOOMER e MOORE, 1975, p.46 apud OKAMOTO, 2014, 
p. 95). 
32 Habitabilidade é um termo que se refere ao planejamento urbano e analisa a qualidade de vida a partir de 
atributos urbanísticos de habitação, mobilidade, acessibilidade e lazer. (HERRMAN e LEWIS, 2016, p.1) 
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    O personagem Leonard Mead andava sozinho, todas as noites, há dez 

anos, apenas pelo prazer de caminhar, situação que chamou a atenção da autoridade 

policial. 

“Só caminhando, senhor Mead?” 

“Sim.” 

“Mas o senhor não explicou com que finalidade.” 

“Expliquei, para tomar ar, e ver as coisas, e caminhar apenas.” 

“O senhor faz isso frequentemente?” 

“Toda noite, há vários anos.” (BRADBURY, [1951] 2008, p. 111). 

 

 Bradbury (2008) utiliza a linguagem metafórica para mostrar a 

naturalização dos papéis invertidos na cidade do futuro. Nela, a autoridade policial é 

um carro, não uma pessoa, demonstrando a relação hierárquica estabelecida. O 

“carro policial” questiona o hábito de o personagem caminhar sem finalidade prática, 

uma vez que “tomar ar e ver as coisas” não são atitudes compatíveis com a cidade 

projetada para o individualismo e para a autossegregação.    

 Essa situação é oposta àquela que Jacobs (2011, p. 38) considera como 

ideal, pois “o prazer das pessoas de ver o movimento de outras pessoas é evidente 

em todas as cidades.”. Ruas movimentadas são as mais procuradas para se 

caminhar; já as desertas são evitadas. Um grande número de pessoas nas ruas 

sugere maior número de “olhos” e vigilância, daí a sensação de segurança.  

3.5.1 Os “olhos” da rua 

 Da mesma forma, as fachadas das casas e dos edifícios também podem 

funcionar como olhos de vigilância, permitindo interação indireta entre os que estão 

dentro da edificação e os que transitam pelas calçadas. As fachadas ativas ou vivas 

possuem limites entre a área privada e pública construídos com grades ou vidros, ao 

invés de muros e portões fechados que impedem a comunicação e se constituem em 

fachadas mortas ou passivas. Jacobs (2011) denomina as fachadas ativas de “os 

olhos da rua” e destaca a sua importância para o planejamento urbano como fator de 

atratividade para que as pessoas utilizem a via tendo a sensação de segurança. As 

Figuras 18 e 19 são exemplos de fachadas ativa (viva) e morta, respectivamente, 

ambas na Vila Aeroporto, em Campinas (SP). 
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Figura 18 - Fachada ativa na Vila Aeroporto - Campinas 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

Figura 19 - Fachada morta na Vila Aeroporto - Campinas 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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 Observe que a fachada morta (Figura 19) não permite a interface entre a 

rua e a edificação, criando uma verdadeira barreira entre o público e o privado. Esse 

modelo de fachada repele os caminhantes, pois transmite a ideia de vulnerabilidade, 

uma vez que não há “olhos” na rua. Da mesma forma, ruas comerciais podem ter 

fachadas ativas durante o dia e “mortas” à noite, quando os estabelecimentos são 

fechados por portas de aço que impedem a interface com a calçada. 

 Um estudo conduzido por Brown et al. (2009), intitulado A relação do 

ambiente construído com o apoio social percebido e a angústia psicológica em idosos 

hispânicos: o papel dos “olhos na rua”, analisou um grupo de idosos hispânicos 

residentes na comunidade de East Little Havana, na cidade de Miami, nos Estados 

Unidos. A pesquisa relacionou a interface da rua com as edificações e o quanto isso 

interferia na percepção de cuidado que os idosos tinham. Mostrou que, em ruas ativas 

(com interface ativa), os idosos se sentiam mais protegidos e integrados à 

comunidade. A pesquisa ressaltou que a forma arquitetônica pode influenciar 

positivamente ou negativamente nas chamadas doenças da solidão.   

3.5.2 A iluminação e a sensação de segurança 

 A iluminação pública e privada também é um dos elementos essenciais 

para a sensação de segurança. A escuridão entre a edificação e a calçada é 

interpretada como a ausência de “olhos das ruas”.   

Passaram por uma casa em uma rua, logo em seguida, uma casa em 

toda a cidade de casas escuras, essa casa em particular tinha todas 

as suas luzes elétricas brilhantemente acesas, cada janela uma 

iluminação amarela, quadrada e morna na escuridão fria. 

“Aquela é a minha casa”, disse Leonard Mead. (BRADBURY, [1951] 

2008, p.113). 

 No conto, as fachadas estão apagadas e as ruas estão desertas durante a 

noite. Não há vida noturna na cidade imaginária de Bradbury, assim como em diversas 

cidades reais. Gehl (2015, p. 133) afirma que “uma boa cidade para se caminhar deve 

funcionar, sempre que possível, dia e noite, durante o ano todo” e, para isso, é 

essencial que exista iluminação pública e privada, voltada para a segurança do 

pedestre. Ainda que exista iluminação pública na maior parte das vias urbanas, a 

iluminação privada é tímida, sobretudo à noite, quando as fachadas comerciais se 

fecham. Vitrines acesas e luminosos ligados colaborariam para a vivacidade das 

calçadas, inibindo crimes e depredações.  

 A esse respeito, Jacobs (2011) pondera que a iluminação não pode ser 

tratada como o principal problema de segurança das vias, pois a “enfermidade” se 
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encontra nos processos que levam à degradação de uma região e no comportamento 

das pessoas diante do espaço público. 

O valor da iluminação forte nas ruas das áreas apagadas e 
desvitalizadas vem do reconforto que ela proporciona às pessoas que 
precisam andar nas calçadas, ou gostariam de andar, as quais não o 
fariam se não houvesse boa iluminação. Assim, as luzes induzem 
essas pessoas a contribuir com seus olhos para a manutenção da rua. 
Além do mais, como é óbvio, a boa iluminação amplia cada par de 
olhos — faz com que os olhos valham mais porque seu alcance é 
maior. Cada par de olhos a mais e qualquer aumento em seu alcance 
representam um trunfo para as áreas apagadas e desvitalizadas. 
Porém, as luzes não têm efeito algum se não houver olhos e não existir 
no cérebro por trás dos olhos a quase inconsciente reconfirmação do 
apoio geral na rua para a preservação da civilidade. (JACOBS, 2011, 
p. 43).  
 

 A função da iluminação e de todo o aparato de segurança pública não deve 

limitar-se a preservar o patrimônio público e privado da ação de infratores, mas deve 

também, segundo Jacobs (2011, p. 36), “proteger os inúmeros desconhecidos 

pacíficos e bem-intencionados que as utilizam.”. A rua protege os pedestres e os 

pedestres zelam pela rua — esta seria a fórmula para criar espaços de permanência.  

 Para reforçar a permanência das pessoas nas ruas, é importante que as 

fachadas sejam convidativas, com o uso intensivo do andar térreo dos prédios, 

durante o dia e também à noite. O plinth corresponde ao andar térreo do prédio e é a 

parte que fica ao nível dos olhos de quem transita pelas calçadas e, por isso, deve ser 

bem planejado para ser atrativo. Bares, restaurantes e cafés são bons negócios para 

ocupar esses espaços, alternadamente com lojas, escritórios e residências. Uma rua 

com plinths ativos atrairá pessoas e negócios e proporcionará a permeabilidade 

parcial entre o público e o privado, pois: 

pequenas lojas com fachadas abertas não criam somente o contexto 
para a cidade calorosa, mas permitem movimento entre o público e o 
privado. Vida pública possibilita que atravessemos essas fronteiras e 
que possamos ir de uma experiência para a outra. Essa oscilação, 
esse movimento, cria uma experiência oposta à da situação urbana 
fria, fixa e estática, na qual nos sentimos presos em um não 
envolvimento e estranhamento. (MULLER, 2015, p. 71). 
 

 A interação, contudo, não deve limitar-se aos espaços privados de 

consumo, sob o risco de a Caminhabilidade se tornar uma forma de mobilidade para 

as compras, perdendo a sua característica primordial, que é a sintonia com o lugar, a 

partir de relações de alteridade em ambientes de diversidade cultural, étnica e social. 

Por isso, é importante que os espaços públicos integrados à rua possibilitem 

atividades artísticas, rodas de conversa, oficinas e também locais contemplativos e de 
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descanso. Knuijt (2015) compara o uso do espaço público urbano ao de uma 

cenografia, em que é possível alterná-lo entre o passar e o permanecer. 

 “Espaço” deve ser tornado “lugar” pela criação de locais acolhedores 
para se ficar. As pessoas querem lugares para sentar, contemplar, 
debater, exibir-se. Para contribuir com uma paisagem de rua, é 
importante que haja esses lugares para se ficar e desfrutar do espaço 
público. O equilíbrio entre “lugar” e “movimento” na cidade apela por 
direcionar o movimento e a possibilidade de mudar o uso do espaço. 
Trata-se de melhorar o equilíbrio entre transporte rápido e lento; entre 
exercícios específicos e atividades recreativas. Dentro da cidade, a 
cenografia dos espaços deve ser orquestrada, permitindo usos 
informais, reequilibrando espaço e movimento. (KNUIJT, 2015, p. 87).  
 

3.5.3 A importância dos espaços de permanência 

 Mobiliário urbano e espaços públicos agradáveis são imprescindíveis para 

os encontros e para estimular o sentimento de pertencimento em relação ao lugar. Os 

espaços com arborização são os mais atraentes em uma cidade, a exemplos dos 

parques, das praças e das ruas arborizadas. Quando há a conjugação desses 

espaços com bancos para que as pessoas possam se sentar, tem-se um lugar de 

permanência. As pessoas se detêm nesses espaços para descansar, apreciar o 

movimento e para buscar contatos que os ambientes individuais não proporcionam.  

 Destaca-se ainda que a arborização amplia a beleza da paisagem, propicia 

a biodiversidade e cria o conforto térmico, protegendo os pedestres da ação direta do 

sol e proporcionando a menor irradiação solar na via, fato que contribui para as 

temperaturas mais amenas.  

 Por sua vez, terrenos baldios, praças sem manutenção, várzeas de 

córregos de esgoto e ruas com lixo descartado inadequadamente costumam ser 

evitados pelos pedestres em função da sensação de incômodo e desprazer. Até 

mesmo locais com odores desagradáveis, como os causados pelo excesso de 

poluição ou dejetos, afastam as pessoas e produzem a aversão ao local.  

 A Figura 20 mostra a Praça Carlos Gomes, no centro de Campinas, em que 

há a presença de espaço verde e bancos públicos, o que torna a praça um espaço 

atrativo para caminhar e permanecer.  
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Figura 20 - Praça Carlos Gomes, no centro de Campinas 

Fonte: A autora, 2017. 

  Para Gehl (2015), as áreas arborizadas se configuram como 

espaços de conforto e de prazer, ao mesmo tempo que se tornam referência 

geográfica e simbólica de um lugar. 

Árvores, paisagismo e flores têm um papel fundamental entre os 
elementos do espaço urbano. As árvores fornecem sombra nos meses 
quentes de verão, refrescam e limpam o ar, definem o espaço urbano 
e ajudam a destacar pontos importantes. Uma grande árvore numa 
praça sinaliza: “aqui é o lugar”. Árvores ao longo de alamedas 
ressaltam a sequência linear, e árvores que espicham seus ramos 
sobre a rua sugerem a presença de um espaço verde na cidade. 
Além de suas qualidades estéticas imediatas, os elementos verdes da 
cidade têm valor simbólico. A presença de verde fala de recreação, 
introspecção, beleza, sustentabilidade e diversidade da natureza. 
(GEHL, 2015, p. 180). 
 

 Referências simbólicas positivas ajudam a criar a identidade do lugar. Para 

Serpa (2014, p. 20), “as identidades constroem-se sempre a partir do reconhecimento 

de uma alteridade. Isso, no entanto, só pode acontecer onde há interações, 

transações, relações ou contatos entre grupos diferentes.”. O autor (idem) ressalta 

ainda que muitos parques e áreas públicas são criados num contexto político de 

controle social, uma vez que se destinam às novas classes médias e à valorização 

imobiliária do entorno. Esses espaços prestam um desserviço à construção da 

identidade urbana, pois segregam as pessoas por estratificação social. Espaços 

aprazíveis nem sempre são espaços de identidade.  
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 Os espaços públicos destinados aos pedestres também têm sofrido, nas 

últimas décadas, com a concorrência dos automóveis. De acordo com Gehl (2015, p. 

91), “à medida que mais carros tomaram as ruas, cada vez mais planejadores de 

trânsito e políticos concentraram-se em criar espaços para eles e para 

estacionamentos”. 

3.5.4 A sinalização e a segurança das vias 

  Ainda segundo Gehl (idem), as calçadas foram estreitadas para ceder 

lugar aos veículos motorizados, diminuindo a segurança dos pedestres, que passaram 

a disputar os espaços restantes com inúmeros objetos como “placas de sinalização, 

parquímetros, postes, luminárias de rua e outros obstáculos colocados de modo a ‘não 

ficarem no caminho’. Entenda-se, ‘no caminho do tráfego motorizado’, que é o que 

importa.”. 

 O pedestre tem ficado cada vez mais vulnerável e representa um dos 

grupos de maior risco nos acidentes de trânsito com vítimas fatais, como pode ser 

observado na Figura 21. O estudo realizado pela Empresa Municipal de 

Desenvolvimento de Campinas (Emdec) em 2016, apontou que o atropelamento é 

uma das principais causas dos óbitos registrados por acidentes de trânsito. O 

documento intitulado Caderno de acidentalidade no trânsito em Campinas33 (2016, 

p.14), aponta que “em relação aos pedestres, as vítimas fatais aumentam nas faixas 

etárias dos 54 aos 59 anos e dos 72 aos 77 anos.”.  

 
Figura 21 - Natureza dos acidentes de trânsito em Campinas com vítimas 

fatais em 2016 

 
Fonte: Emdec - Caderno de acidentalidade no trânsito em Campinas — 2016, p. 18.  

 

                                                           
33 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS. Caderno de acidentalidade no trânsito em 
Campinas – 2016. Disponível em: 
<http://www.emdec.com.br/eficiente/repositorio/EMDEC_documentos/15010.pdf>. Acesso em: 31 maio 2018. 

http://www.emdec.com.br/eficiente/repositorio/EMDEC_documentos/15010.pdf
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 A sinalização para o veículo e para o pedestre é um quesito de extrema 

relevância para a segurança nas vias públicas. Além da quantidade adequada, as 

placas de trânsito e as faixas de pedestre devem estar em perfeitas condições para 

uso, ao passo que os semáforos devem estar sincronizados com a necessidade do 

pedestre, não apenas com a fluidez dos veículos. Ressalta-se que o Brasil possui 

crescente taxa de envelhecimento populacional e o sistema de trânsito precisa 

considerar as especificidades de mobilidade dos idosos para evitar acidentes. 

 Sobre essa questão, Gehl (2015) adverte: 

Normalmente, os pedestres têm baixa prioridade e assim enfrentam 
longas esperas em semáforos fechados e tempos muito curtos de 
semáforo aberto. A luz verde, muitas vezes, dura apenas alguns 
segundos antes de ser substituída pelo piscar da luz vermelha ou 
amarela, que significa que é hora de se apressar para não atrapalhar 
o trânsito. (GEHL, 2015, p. 124).  

 

3.5.5 Calçadas largas e livres de obstáculos 

 Outra modalidade de acidente que ocorre frequentemente nas calçadas 

são as quedas causadas pela irregularidade dos pisos, desleixo com a manutenção 

das calçadas, degraus fora dos padrões e inúmeros obstáculos na área de circulação. 

Dentre os obstáculos, destacam-se os postes, placas, orelhões, árvores, vasos, 

lixeiras, entulhos, mesas, cadeiras e inúmeras rampas para o acesso do automóvel 

nas garagens, mas que produzem degraus demasiadamente altos para os pedestres.  

 As Figuras 22 e 23 apresentam alguns desses obstáculos na cidade de 

Campinas. 

Figura 22 - Obstáculo à circulação no centro (esq.) 
Figura 23 - Obstáculos à circulação na Vila Aeroporto (dir.) 

  

Fonte: A autora, 2017. 
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 Os problemas dos desníveis e dos obstáculos nas calçadas estão 

intrinsecamente relacionados ao grau de importância atribuído a elas pelo poder 

público e pelos moradores. Malatesta (2017) observa que, na maior parte das cidades, 

a responsabilização pela pavimentação e manutenção das calçadas é atribuída aos 

proprietários dos imóveis adjacentes.  

Enquanto a pista por onde trafegam os veículos é de total competência 

do poder público, que cobra os custos da construção e manutenção 

da população, a responsabilidade pela implantação e manutenção das 

calçadas é delegada ao proprietário do lote contíguo, de acordo com 

padrões predefinidos. Assim, cabe ao poder público somente a 

fiscalização do cumprimento desta lei, mas, como a fiscalização é 

pouco eficiente, a calçada acaba tornando-se terra de ninguém. 

(MALATESTA, 2017, p. 77, grifo nosso). 

 As calçadas são consideradas pelos proprietários como extensão dos seus 

imóveis e, portanto, devem atender às necessidades individuais, como a entrada do 

carro na garagem, mesmo que para isso seja necessário construir rampas que 

produzem degraus de demasiada altura para serem acessados por pedestres, a 

exemplo da Figura 24, na Vila Aeroporto, em Campinas.  

 

Figura 24 - Obstáculo produzido por rampa na Vila Aeroporto 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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3.5.6 Acessibilidade 

 Os obstáculos podem representar barreiras instransponíveis para pessoas 

com deficiências físicas. Estas, segundo a Convenção sobre os direitos da pessoa 

com deficiência (2008, Artigo 1, p. 27), “são aquelas que têm impedimentos de 

natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais 

pessoas.”. 

 Os dados do Censo Demográfico 2010 mostraram que aproximadamente 

24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência com diferentes graus de 

severidade. O levantamento também apresentou os tipos de deficiência mais comuns: 

visual e motora, como pode ser observado na Figura 25. 

 
 Figura 25 - Brasil: População com deficiência (2010) 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 

 

 O Censo Demográfico 2010 apresentou um levantamento a respeito das 

condições das calçadas, do meio-fio/guia e das rampas para cadeirantes no entorno 

dos domicílios. Os resultados revelaram que os ambientes não são facilitadores para 

a circulação das pessoas com deficiência.  

Em cada face de quadra foram observados os seguintes itens: Meio 
fio / guia; Calçada / passeio e, Rampa para cadeirante. Os dados 
mostram que somente 5,4% dos domicílios brasileiros possuíam 
rampas, 5,8% dos quais nas faces de quadras de moradias 
adequadas34; 1,9% em moradias semiadequadas e, 0,2% em 
moradias inadequadas. O item Calçada / passeio estava presente no 
entorno de 80% das moradias adequadas, 43% nas semiadequadas e 
em somente 9% das inadequadas. Meio fio / guia foi encontrado em 
86,1% das moradias adequadas, 55,6% nas semiadequadas e14, 1% 
nas inadequadas. (CARTILHA DO CENSO 2010, 2012, p.25). 

                                                           
34 Na pesquisa das características do entorno dos domicílios, as moradias foram separadas em três tipos: (a) 
moradias adequadas (servidas por rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgoto ou fossa séptica e 
coleta de lixo); (b) semiadequadas (aquelas que apresentam de uma a duas das características de adequação); e 
(c) moradias inadequadas (aquelas em que não havia nenhuma das características de adequação). 
(CARTILHA DO CENSO 2010, 2012, p.29). 



73 
 

 

 
 Os dados a respeito da população com deficiência em Campinas se 

mostram muito parecidos com os nacionais, na proporção e nos tipos de deficiências 

apresentados, como pode ser observado na Figura 26. 

 
Figura 26 - Tipos de deficiências da população de Campinas - 2010 

 

Fonte: Adaptado de IBGE – Censo Demográfico 2010. 

   De acordo com os dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE publicados 

no Caderno Panorama da Pessoa com Deficiência no Município de Campinas35, da 

Fundação Feac (2015, p.7), o município de Campinas possuía, naquele ano, “28,29% 

da sua população total com algum tipo de deficiência, o que correspondia a 305.279 

pessoas.” 

 Essas informações devem servir de base para a implantação dos 

equipamentos urbanos necessários para acessibilidade, observando as 

especificidades de cada tipo de deficiência. De acordo com a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (2015, p. 1), o objetivo da norma de acessibilidade é o de 

“proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, 

estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma 

e segura do ambiente, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos.”.  

  Martins (2008) alerta que privar as pessoas com deficiência dos acessos 

aos lugares e às oportunidades sociais é uma forma de discriminação.  

                                                           
35 FUNDAÇÃO FEAC. Panorama da pessoa com deficiência no município de Campinas. Campinas, 2015. 
Disponível em <https://www.feac.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Panorama-da-Pessoa-com-deficiencia-no-
municipio-de-campinas.pdf>. Acesso em 11 nov. 2018.  

 

https://www.feac.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Panorama-da-Pessoa-com-deficiencia-no-municipio-de-campinas.pdf
https://www.feac.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Panorama-da-Pessoa-com-deficiencia-no-municipio-de-campinas.pdf
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Quanto mais a pessoa com deficiência estiver num ambiente que lhe 
restrinja a mobilidade, a comunicação, o acesso à informação e aos 
bens sociais para uma vida plena e autônoma, mais vai encontrar-se 
numa situação de desvantagem. Se revertermos o cenário, 
representando-o como mais favorável às realizações da pessoa com 
deficiência, a desvantagem que experimenta modifica-se, 
relativizando, portanto, a condição de incapacidade com a qual a 
desvantagem é confundida. O não reconhecimento dos direitos 
humanos que devem ser assegurados aos segmentos sociais que 
sinalizem mais concretamente a diversidade humana, como as 
pessoas com deficiência, é uma forma de a sociedade praticar a 
discriminação contra estes segmentos sociais, excluindo-os do acesso 
às oportunidades e aos bens sociais que lhe são devidos por direito. 
(MARTINS, 2008, p. 29). 
 

 A inclusão social é um dos fatores determinantes para a sustentabilidade, 

conceito que, de acordo com Gehl (2015), “é amplo e desafiador, pois parte do seu 

foco é dar aos vários grupos da sociedade oportunidades iguais de acesso ao espaço 

público e também de se movimentarem pela cidade.”. 

3.6 Estudos estruturantes da Caminhabilidade 

 Os estudos sobre a Caminhabilidade têm sido ampliados em razão das 

novas perspectivas que vislumbram a organização das cidades para o pedestre, a 

exemplo do modelo que já se encontra em implantação em Copenhagen, na 

Dinamarca e, em Helsinque, na Finlândia. Paralelamente, estudos realizados nos 

Estados Unidos acerca do tema, visam atender ao mercado imobiliário, mapeando as 

áreas potencialmente caminháveis afim de diferenciá-las no preço de mercado. 

 No Brasil, os estudos sobre “Caminhabilidade” têm despertado a atenção 

de universidades, organizações não governamentais e de algumas prefeituras. A 

maior parte desses estudos se concentra na área central das cidades e busca a 

atribuição de um índice numérico para os critérios observados e um final para a área 

estudada.  

 Destacamos o estudo pioneiro do canadense Chris Bradshaw e as 

pesquisas brasileiras desenvolvidas por Silva e Rodrigues (2012), nos centros de 

Salvador e Aracaju; o projeto piloto aplicado pela Secretaria de Planejamento e Meio 

Ambiente no centro de Jundiaí (SP); e o Índice de Caminhabilidade (iCam) criado pelo 

Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), aplicado ao centro da 

cidade do Rio de Janeiro. 

   

3.6.1 Bradshaw (1993) 

 Os estudos que estruturaram a Caminhabilidade no mundo tiveram início com  
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o canadense Christopher Bradshaw, na década de 1990. Bradshaw (1993) tomou 

como base o bairro em que morava na cidade de Ottawa e passou a observar 

determinadas características que influenciavam o modo como as pessoas se 

relacionavam entre si e com a rua. Essas observações serviram de base para a 

composição do Índice de Caminhabilidade. Ele considerou quatro indicadores para 

compor o índice: convite à Caminhabilidade, grande quantidade de comércio e 

serviços, proteção contra as intempéries e oportunidade de contato social, cada qual 

com critérios específicos que podem ser visualizados na Figura 27. 

 
Figura 27 - Indicadores e critérios do Índice de Caminhabilidade de Bradshaw 

 

Fonte: Adaptado de BRADSHAW, 1993. n. p 

 
 Bradshaw (1993) distribuiu os critérios em dez perguntas/quesitos, cujas 

respostas foram mensuradas de 1 a 4, de acordo com a qualidade do quesito 

observado. Dentre os quesitos que compõem o índice destacam-se alguns por 

observação e pesquisa, e outros por entrevista. A densidade de pessoas na área de 

estudo, quantidade de vagas para carros nas residências, o número de bancos 

públicos e privados à disposição do caminhante e as condições das calçadas, podem 

ser aferidos por observação e pesquisa.  Já, as chances de encontrar algum 

conhecido enquanto se caminha, a idade sugerida para uma criança andar sozinha 

pelas calçadas, a percepção de segurança feminina e a quantidade de lugares 

considerados significativos, foram tabulados através de entrevistas.  

 O resultado foi sintetizado em um índice numérico, cujo valor caracteriza a 

qualidade da caminhabilidade da área analisada. 
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3.6.2 Caminhabilidade em Salvador e Aracaju (2012) 

 Silva e Rodrigues (2012) coordenaram um estudo sobre Caminhabilidade 

nas ruas centrais de Salvador e Aracaju. A pesquisa está ligada ao Núcleo de Estudos 

em Mobilidade Urbana (NMob) da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 

da Bahia e ao Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe.  

 A metodologia utilizada dividiu as observações em três indicadores: 

atratividade, conforto e segurança, subdivididos em nove critérios, que podem ser 

visualizados no Quadro 2.  

 
Quadro 2 – Indicadores, critérios e características do Índice de 

Caminhabilidade aplicado a Salvador e Aracaju 

Indicadores Critérios Características observadas 

Atratividade Uso do solo lindeiro Interface ativa ou morta, 
presença/ausência de lixo e esgoto a 
céu aberto.  

Animação: oportunidade 
para relações sociais 

Quantidade de pessoas nas calçadas 

 

 

Conforto 

Largura da calçada Calçadas com menos de 1,50m;  
De 1,50m a 2,50m; 
Mais de 2,50m 

Condições do 
piso/Existência de 
obstáculos 

Pavimentação, desnível e 
presença/ausência de objetos 
obstruindo a passagem 

Proteção contra as 
intempéries 

Presença/Ausência de marquises, 
toldos e árvores 

Mobiliário urbano Presença/ausência de bancos, lixeiras, 
telefones públicos 

Poluição (atmosférica, 
sonora) 

Poluição sonora e atmosférica medidas 
por intensidade (alta, moderada, baixa) 

 

Segurança 

Sensação de insegurança 
pessoal 

Sensação de segurança/insegurança 
e/ou apreensão ao caminhar 

Proteção do tráfego local 
(velocidade e  
proximidade/separação 
física) 

Velocidade do tráfego de automóveis, 
intensidade do fluxo motorizado, 
estacionamentos no meio fio 

Fonte: Adaptado de SILVA e RODRIGUES (2012). 

 

 Os trechos de calçadas para o estudo foram previamente delimitados nas 

duas capitais e receberam pontuação de 0 (pior situação) até 5 (melhor situação) para 

cada critério observado. Ao final, tem-se a média por rua em todos os critérios e o 

índice de Caminhabilidade do perímetro avaliado. 
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3.6.3 Projeto piloto em Jundiaí – SP (2015) 

 O estudo realizado pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do 

município de Jundiaí (SP) utilizou a participação da população em uma de suas 

etapas. Em parceira com o Instituto Mobilidade Verde, o órgão público aplicou um 

projeto piloto em algumas ruas centrais do município para compor o índice de 

Caminhabilidade local. O projeto foi denominado de Urbanismo Caminhável.36 

 Inicialmente, foram definidos três trajetos na área central da cidade. Cada 

trajeto recebeu três formas de avaliação: pelos cidadãos (pedestres voluntários), pelos 

técnicos (da Secretaria de Planejamento do município) e pelo Walkscore (proximidade 

dos equipamentos). 

 Para a avaliação dos cidadãos e dos técnicos, foram considerados os 

seguintes critérios: calçadas, mobiliário urbano, travessias, sinalização, edificações, 

sensações e infraestrutura, cujas características observadas estão descritas no 

Quadro 3.  

Quadro 3 – Critérios que compõem o Índice de Caminhabilidade de Jundiaí-SP 

Critérios Características observadas 

Calçadas Largura da calçada, inclinação, qualidade do pavimento, 
obstáculos 

Mobiliário Urbano Bancos e mesas, arborização, lixeiras, iluminação para 
pedestres, bancas e quiosques 

Travessias Faixa de pedestre, ciclo semafórico, alargamento de 
calçada na travessia 

Sinalização Sinalização para pedestres, alertas e informações 

Edificações Atratividade (no uso e na arquitetura), diversidade (no uso 
e na variedade do comércio), interação (possibilidade de 
interagir com as atividades que ocorrem no espaço 
público), conservação (manutenção do espaço privado) 

Sensações Ruídos, conforto/desconforto térmico, odores. 

Infraestrutura 

(critério observado apenas pelo 
corpo técnico) 

Equipamentos públicos acessíveis, posição dos pontos e 
estações de ônibus em relação à segurança dos usuários,  
percursos que privilegiam o pedestre. 

Fonte: Adaptado de Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Jundiaí, 2015. 

 

 Os pedestres voluntários receberam informações prévias a respeito do que 

deveriam observar e percorreram os três trajetos fotografando os quesitos que 

consideravam positivos e negativos. Ao retornarem ao ponto de partida, atribuíram 

pontuação de 1 a 6 (sendo 1 a pior situação e 6 a melhor) para cada critério observado.  

                                                           
36 JUNDIAÍ. Urbanismo caminhável na cidade de Jundiaí. Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 2015. 
Disponível em: <https://www.urbanismocaminhavel.com.br/>. Acesso em: 03 jun. 2018. 
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 O corpo técnico percorreu os mesmos trajetos e observou os mesmos 

critérios do grupo de voluntários acrescidos da infraestrutura. A observação técnica 

considerou as leis e normas que determinam a estrutura urbana e atribuíram 

pontuação de 1 a 6 para os critérios observados. 

 O Walkscore mensurou a Caminhabilidade pelas distâncias que os 

pedestres têm de percorrer para alcançar os serviços e as necessidades diárias. “Ele 

avaliou se as necessidades diárias dos moradores e trabalhadores podiam ser 

atendidas dentro de uma distância razoável.” (JUNDIAÍ, 2015, p. 36).  

 Para medir o Walkscore da área central, foram definidos pontos centrais 

nas ruas dos três trajetos estudados e, a partir deles, foram traçados raios de 500 

metros. Dentro dessas áreas, foram observadas a existência ou ausência dos 

equipamentos urbanos, atribuindo-se nota 0 para a ausência e 1 para a presença de 

determinado equipamento. Dentro da área analisada, também ocorreu a ponderação 

de 0,25 ponto para mais ou para menos, de acordo com as condições das vias 

percorridas.  

 Por fim, o índice de Caminhabilidade do município foi definido a partir da 

pontuação da observação dos cidadãos (pedestres voluntários), dos técnicos e do 

Walkscore, mediante atribuição de pesos e correções, constituindo-se a medida de 0 

a 100 em índice, sendo 0 a pior situação e 100 a melhor possível. Diante dos pontos 

obtidos em determinadas ruas ou trajetos, o poder público pode planejar intervenções 

para sanar os problemas.  

 

3.6.4 Índice de Caminhabilidade aplicado à cidade do Rio de Janeiro (2015) 

 Em 2018, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) 

lançou a sua nova versão do Índice de Caminhabilidade (iCam)37, composto por 15 

critérios agrupados em 6 indicadores ou categorias: calçada, mobilidade, atração, 

segurança viária, segurança pública e ambiente, como pode ser observado em 

detalhes no Quadro 4. 

 

 

 

 

 

                                                           
37 ITDP, 2018. Disponível em: <http://itdpbrasil.org.br/icam2/>. Acesso em: 03 jun. 2018. 

http://itdpbrasil.org.br/icam2/
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Quadro 4 - Indicadores e critérios do iCam desenvolvido pelo ITDP 

 
 Para cada um dos 15 critérios, é atribuída uma pontuação que varia de 0 a 

3, sendo 0 considerado insuficiente, 1 suficiente, 2 bom e 3 ótimo. A média aritmética 

dos critérios gera a nota da categoria. A média aritmética simples das categorias, por 

sua vez, cria o Índice de Caminhabilidade do local estudado. 

 Os 15 critérios possuem características peculiares que definem 

previamente a metodologia utilizada como pesquisa direta no campo, imagens aéreas 

ou de satélite e informações de órgãos públicos. A composição da pontuação também 

considera a incidência de determinado problema e em que extensão da rua ele se 

apresenta. Essas variáveis são consideradas na nota final do critério. 

 
Fonte: ITDP BRASIL, 2018.  
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 Aplicados a uma área de interesse, os resultados por indicador e critério 

são balizados em uma escala qualitativa seguida de recomendação de ação por parte 

do poder público. Para os critérios com pontuação insuficiente, recomendam-se ações 

imediatas; àqueles que obtiverem pontuação suficiente ou boa, recomendam-se 

ações de curto e médio prazos; e por fim, para os critérios com pontuação ótima, 

recomendam-se a manutenção e o aperfeiçoamento do sistema empregado. 

 Esse índice de Caminhabilidade (iCam) foi aplicado, em 2015, em um 

projeto-piloto no centro do Rio de Janeiro em parceira com o Instituto Rio Patrimônio 

da Humanidade (IRPH). Naquela ocasião, o índice possuía 6 indicadores/categorias 

e 21 critérios. As informações coletadas serviram de base para a prefeitura 

implementar um conjunto de melhorias, sobretudo nos quesitos que receberam 

pontuação insuficiente.    

 Ao compararem-se os critérios utilizados nos estudos brasileiros descritos, 

nota-se que alguns são recorrentes nos três, a exemplo das calçadas (largura, 

obstáculos), poluição e conforto térmico, sinalização e instrumentos de proteção ao 

pedestre e fachadas ativas. Quantidade de pessoas nas ruas, mobiliário urbano e 

proteção contra as intempéries aparecem em duas das pesquisas e iluminação em 

apenas uma, embora possa ser considerada como um quesito de segurança. 

 É possível observar que os estudos brasileiros convergem para critérios 

comuns de Caminhabilidade, o que pode facilitar a comparação de áreas no futuro. 

 As metodologias de aferição de pontuação são distintas, porém, todas elas 

possuem a análise qualitativa, geralmente baseada nos conceitos de insatisfatório a 

ótimo. 

 A metodologia utilizada no presente trabalho considerou os indicadores e 

critérios adotados nas pesquisas publicadas, mas buscou adequação ao propósito de 

comparar as condições de Caminhabilidade dos recortes do centro e da periferia de 

Campinas, à luz da sustentabilidade urbana. 
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4 METODOLOGIA 

      A qualidade do lugar público é um fator muito importante para se 

compreenderem as relações sociais que ali se estabelecem, sejam estas um convite 

à permanência nas ruas ou resultado de uma luta social travada para obtê-las, em 

razão de o lugar representar a territorialidade de uma comunidade. Assim, a pesquisa 

deve refletir os aspectos pragmáticos e as subjetividades do espaço estudado. Mais 

do que observar, a pesquisa deve servir a um propósito social maior, pois, de acordo 

com Pires38 (1997, apud Martins, 2004, p. 298), “o mais importante é produzir um 

conhecimento, além de útil, explicitamente orientado por um projeto ético visando a 

solidariedade, a harmonia e a criatividade”. 

 A seleção dos indicadores e critérios utilizados no presente trabalho foi feita 

com a intenção de relacioná-los para responder às questões centrais da pesquisa: em 

que medida a Caminhabilidade pode contribuir para a sustentabilidade urbana e como 

os serviços e os equipamentos urbanos podem interferir nas condições de 

Caminhabilidade.  

 Para responder à essas questões, recorreu-se à abordagem qualitativa, 

utilizando-se a observação direta intensiva, ou pesquisa aplicada in loco, com critérios 

adaptados dos trabalhos de Bradshaw (1993), Silva et al (2012), Seplan-Jundiaí 

(2015) e ITDP (2018), divididos em dois procedimentos ou técnicas: 

• Em equipe (grupo) com a observação de dois indicadores – segurança 

e conforto, desmembrados em cinco critérios (Figura 28):  

✓ interface da calçada (rua) com as edificações, que aborda a 

permeabilidade das fachadas comerciais e residenciais; 

✓ sinalização horizontal (faixa de pedestres) e vertical (placas e 

semáforos). 

✓ A existência de obstáculos nas calçadas, como lixeiras, postes, 

mesas, bancos, vasos, canteiros de plantas e degraus que 

atrapalham ou inviabilizam a caminhada com prazer e segurança. 

Esse critério também se enquadra no indicador segurança, quando o 

pedestre se vê obrigado a usar a rua para desviar do obstáculo; 

✓ Proteção contra as intempéries e;  

✓ Presença de arborização nas vias e/ou nas praças. 

                                                           
38 PIRES, Á. P. De quelques enjeux épistémologiques d’une méthodologie générale pour les sciences sociales. 
In: POUPART, J. et al. La recherche qualitative: enjeux épistémologiques et méthodologiques. Canadá: Gaëtan 
Morin Éditeur, 1997, p. 3-53. 



82 
 

 

 

Figura 28 - Critérios da observação direta em grupo 

 

Fonte: A autora, 2018.  

 

• Individual: nesta técnica, a pesquisadora faz as observações dos 

mesmos locais em diversos dias e horários, buscando identificar 

padrões de comportamento de Caminhabilidade e de permanência em 

decorrência dos serviços e dos equipamentos urbanos do local. Para 

esse procedimento foram observados cinco critérios (Figura 29): 

✓ Quantidade de pessoas nas ruas (em dias e horários diferenciados); 

✓ Locais de permanência e uso mobiliário urbano (em dias e horários 

diferentes); 

✓ Iluminação pública e privada, relacionando-a à percepção de 

segurança; 

✓ Poluição e sujeira que possam interferir na Caminhabilidade; 

✓ Faixa livre e acessibilidade. 
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Figura 29 - Critérios da observação direta individual 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

 Nos dois procedimentos, houve sistematização prévia com critérios 

elencados em questionários para que a observação não ocorresse de forma aleatória. 

 De acordo com Richardson (2015, p. 82), “as pesquisas qualitativas de 

campo exploram particularmente as técnicas de observação e entrevistas devido à 

propriedade com que esses instrumentos penetram na complexidade de um 

problema.”. O autor (idem) enfatiza que a observação permite a descoberta de 

fenômenos novos e que “sua função é descobrir novos problemas”. 

 O registro fotográfico também foi amplamente utilizado nas duas 

modalidades de observação pois, segundo Gehl e Svarre (2018): 

Com frequência, as fotografias ilustram e dão mais vigor aos dados. 
No campo dos estudos sobre a vida na cidade, as fotografias das 
cenas públicas não estão sujeitas aos princípios estéticos tão caros 
para os arquitetos em geral. A ênfase aqui não é no projeto, mas em 
situações que ocorrem na interação entre a vida e o espaço público.  
As fotografias podem ter um uso geral ou ser empregadas em projetos 
específicos para documentar a vida e as condições para a vida em 
espaços públicos. Mesmo sendo um clichê, uma imagem vale por mil 
palavras (...). (GEHL e SVARRE, 2018, p.31) 
 

 As imagens, portanto, foram usadas como intertextos e não como meras 

ilustrações.  
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4.1 Caracterização e justificativa das áreas de estudo 
 

 A cidade de Campinas foi escolhida para a análise da Caminhabilidade e 

sua relação com a sustentabilidade por ser uma área metropolitana de relevância 

socioeconômica regional com população de 1.173.370 de habitantes39, o que lhe 

confere a 3ª posição no ranking das cidades mais populosas do estado de São Paulo e a 

14ª no ranking do Brasil, sem, contudo, contar com estudos específicos sobre 

“Caminhabilidade”.  

 Foram selecionadas duas áreas (recortes) de estudo, uma no centro e outra 

em uma periferia geográfica e econômica da cidade (Figura 30), para cotejamento das 

informações, observando-se as similaridades e as diferenças entre elas. Os dados 

socioeconômicos do infográfico se referem a toda extensão dos bairros, não apenas 

dos recortes.  

 A maior parte dos estudos sobre Caminhabilidade no mundo e no Brasil 

concentra sua área de pesquisa no centro das cidades analisadas em função do 

grande fluxo de pessoas atraídas pelo comércio e pelos serviços locais. Por isso, o 

presente estudo manteve o centro como área de estudo e ampliou a pesquisa para 

uma área periférica do município de Campinas – Vila Aeroporto, que se encontra a 

cerca de 15 km do centro, entendendo a necessidade da comparabilidade centro-

periferia, devido ao processo histórico-econômico brasileiro que culminou em um 

ordenamento urbano segregacionista. 

                                                           
39 Estimativas do IBGE (2016). 
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Figura 30 - Infográfico com recortes da Vila Aeroporto e da Área Central 

 

Fontes: Mapa: Câmara Municipal de Campinas (Adaptado) 
Imagens de satélite:  Google Earth (Adaptadas e sem escalas)  

Dados Socioeconômicos: IBGE 2010, PMC, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
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 4.1.1 Área central 
 

 É importante definir o que se denomina de centro urbano, pois o termo 

apresenta diferentes conotações conforme o tamanho e a polarização exercida pela 

cidade. Denomina-se de centro tradicional a área que deu origem à cidade com seus 

marcos históricos. Em cidades de maior porte, é possível observar a existência do 

centro expandido, uma área no entorno do centro tradicional com novas atividades 

econômicas e expansão habitacional. Segundo Villaça (2001), nas cidades grandes e 

médias, desde a década de 1970, as classes de maior renda deslocaram as suas 

residências do centro tradicional para o seu entorno.  

 A cidade de Campinas possui tanto o centro expandido, representado 

sobretudo pelo bairro do Cambuí, como o centro tradicional. A presente pesquisa se 

concentrou no centro tradicional, por agregar aspectos históricos e grande 

concentração de atividades comerciais em espaço aberto. 

 Foi escolhido um perímetro de aproximadamente 1.700 metros para o 

estudo, por apresentar múltiplos usos do solo: comércio, áreas mistas (residência e 

comércio), espaços públicos de permanência e apropriação regular dos terrenos/lotes. 

A área compreende a Rua General Osório (da Centro de Convivência até a Rua 

Francisco Glicério), Rua Francisco Glicério (entre a Rua General Osório e Rua 

Conceição) e a Rua Conceição (da Rua Francisco Glicério até o Centro de 

Convivência), como pode ser observado na Figura 31.
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Figura 31 - Trajeto percorrido no Centro 

 
Fonte: Seplurb. Adaptado. Disponível em https://zoneamento.campinas.sp.gov.br. Acesso: 

30/04/2018. 

 

 

4.1.2 Vila Aeroporto 

 

Vila Aeroporto foi escolhida como área de estudo por ser, simultaneamente, 

uma periferia geográfica e econômica da cidade de Campinas.  

O bairro (Figura 32) situa-se na porção sudoeste do município, no eixo em 

direção ao Aeroporto Internacional de Viracopos. A construção do aeroporto, durante 

a década de 1950, atraiu investimentos e pessoas para a área.  

Na década de 1970, através do decreto municipal nº 4.517, de 1974, foi 

criado o Distrito Industrial de Campinas (DIC) numa área de cerca de 4 milhões de 

metros quadrados, próximo ao aeroporto, que utiliza os dois eixos viários criados 

posteriormente, a Rodovia dos Bandeirantes (1978) e a Rodovia Santos Dumont 

(1985). 

   

https://zoneamento.campinas.sp.gov.br/
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 Figura 32 - Vila Aeroporto, Distrito Industrial e Aeroporto de Viracopos  

Fonte: Google Maps, 2018. Adaptado. 

 Estudo da Secretaria Municipal de Habitação de Campinas (2016) aponta 

alguns problemas inerentes à região em que o bairro se situa.  

O sistema viário estruturador da região Sudoeste é composto, 
basicamente, por dois grandes eixos de penetração, as avenidas John 
Boyd Dunlop, que dá acesso à região do Campo Grande, e 
Amoreiras/Ruy Rodrigues, que interliga a área central à região do 
Ouro Verde, e possuem características essencialmente radiais, 
conduzindo grande contingente populacional da região à área mais 
central. A insuficiência de equipamentos públicos, bem como a baixa 
oferta de empregos, comparativamente à população da região, 
aumentam os deslocamentos para o centro e outras regiões da cidade, 
sobrecarregando um sistema viário que não tem capacidade 
adequada. A maior parte da população dessa região é de baixa e 
média-baixa renda, que concentra diversas favelas e ocupações, a 
maioria assentada em áreas públicas, originalmente destinadas ao 
sistema de lazer ou à instalação de equipamentos públicos dos 
respectivos loteamentos, acarretando carência de áreas para a 
implantação destes equipamentos e serviços na região. (CAMPINAS, 
2016, p. 64). 
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 Foi demarcado um perímetro de aproximadamente 1.500 m para o estudo, 

envolvendo as seguintes ruas ou avenidas: Avenida Suaçuna, Avenida Jacaúna, Rua 

Jakeri e Rua Jupará, conforme demonstrado na Figura 33. A escolha dessas ruas 

obedeceu aos mesmos critérios utilizados na pesquisa da área central: área de 

intenso comércio, área de uso misto (residencial e comercial), existência de espaço 

público de permanência e apropriação regular dos terrenos/lotes. O desnível 

topográfico em toda a extensão do perímetro estudado não ultrapassou 10%.  

Figura 33 - Trajeto percorrido na Vila Aeroporto 

 
Fonte: Seplurb. Adaptado.  Disponível em https://zoneamento.campinas.sp.gov.br. 

Acesso:30/04/2018. 

 

 

4.2 Procedimentos da observação direta em grupo 

 Para que o trabalho de campo pudesse incluir voluntários, foi apresentado 

um projeto para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), detalhando os objetivos da 

pesquisa e o envolvimento destes voluntários. O projeto foi encaminhado através da 

Plataforma Brasil e recebeu a aprovação do CEP, conforme Parecer Consubstanciado 

Número 2.366.920, apresentado no Apêndice 1. 

 Para as pesquisas de campo em grupo, foram convidados estudantes da 

PUC-Campinas, de diversos cursos de graduação, que participavam de um curso de 

formação no segundo semestre de 2017 intitulado “Walkability”. Os voluntários 

https://zoneamento.campinas.sp.gov.br/
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precisavam ter idades a partir de 18 anos e se comprometer a percorrer os trajetos 

predeterminados em datas e horários estipulados pela pesquisadora. Nos percursos, 

observaram as condições das calçadas e das fachadas, de acordo com critérios 

estabelecidos (ver Figura 28 e Quadro 5) e responderam aos questionários 

(Apêndices 2 e 3), de forma anônima.  

 A primeira pesquisa de campo ocorreu na área central, no dia 11 de 

novembro de 2017 e contou com 20 voluntários. A segunda ocorreu na Vila Aeroporto, 

no dia 25 de novembro de 2017, e houve a participação de 19 voluntários. Ambas 

foram realizadas entre 9h e 12h. Os registros fotográficos eram opcionais. 

 Cada critério observado foi avaliado em uma escala qualitativa variando de 

ótimo a bom, suficiente e insuficiente. No Quadro 5 foram detalhados os indicadores, 

critérios e a escala de qualidade utilizados. 
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Quadro 5 – Indicadores, critérios e escala de qualidade observados nas pesquisas de campo 

Indicadores Critérios Características dos critérios Escala de qualidade 

Ótimo Bom Suficiente/ 
Satisfatório 

Insuficiente 

 

 

 

 

SEGURANÇA 

 
Interface da rua 

com as edificações 

A fachada ativa é aquela que promove a 
visibilidade entre a rua e as edificações, a 
exemplo de fachadas com grades, vidros ou 
abertas. A fachada morta é aquela que 
impede o contato da rua com as edificações, 
geralmente contendo muros altos e portões 
fechados. 

Há grande 
interface da rua 
com as 
edificações. 
Fachadas 
abertas e 
poucos muros. 
 
 

A maior parte das 
edificações tem 
relação com a rua, 
sem muros ou 
portões fechados. 

Cerca de 
metade das 
edificações 
tem relação 
com a rua, sem 
muros ou 
portões 
fechados. 

A maior parte 
do trecho 
possui 
edificações 
muradas ou 
com portões 
fechados. 

 
Sinalização 

Horizontal e 
Vertical 

 
Sinalização horizontal diz respeito às faixas de 
pedestres e de alertas pintados nas ruas. As 
verticais são as placas para pedestres e 
automóveis e os semáforos. 

Há quantidade 
de sinalização 
para o pedestre 
e para os 
veículos em 
excelentes 
condições de 
visibilidade e 
conservação. 

A maior parte do 
trecho conta com 
sinalização para 
pedestres e 
veículos em boas 
condições de 
conservação.  
 

Sinalização em 
quantidade 
razoável e em 
bom estado de 
conservação. 
 

A maior parte 
do trecho não 
possui 
sinalização 
para 
pedestres e 
veículos. 

 
 
SEGURANÇA/ 
CONFORTO 

 
 

Existência de 
Obstáculos 

 
Qualquer obstrução na área de 
passeio/circulação pode ser considerada 
como um obstáculo, a exemplo de postes, 
mesas, orelhões, árvores, arbustos, lixeiras e 
vasos. Degraus com grande declividade 
constituem obstáculos que colocam em risco 
a segurança do pedestre. 

Há uma divisão 
clara na calçada 
entre a faixa de 
mobilidade e a 
de serviços, 
sendo que a de 
serviços auxilia 
os pedestres. 

Na maior parte do 
trecho, não há 
obstáculos que 
dificultam a 
mobilidade, como 
postes, lixeiras, 
degraus e 
mobiliário 
irregular. 
 
 

Há obstáculos, 
mas a maioria 
não interfere 
na segurança. 

Grande 
quantidade 
de obstáculos 
na faixa de 
mobilidade, 
que colocam 
em risco a 
segurança do 
pedestre. 
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                                                                                               CONTINUA 
CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

CONFORTO 

 
 
 

Proteção contra as 
intempéries 

 
 
 
Proteção contra chuva, sol, granizo e vento. 
As proteções devem estar localizadas em 
pontos de ônibus e junto às fachadas de áreas 
comerciais na forma de toldos e marquises. 

As calçadas 
contam com 
ampla proteção 
de toldos e 
marquises 
contra as 
intempéries e os 
pontos de 
ônibus possuem 
proteção lateral 
e superior 
contra o vento, 
a chuva e o sol. 

Na maior parte do 
trecho da via e 
nos pontos de 
ônibus, observa-
se a presença de 
toldos e 
marquises que 
protegem os 
pedestres.  
 

Há proteção 
pontual 
apenas nos 
pontos de 
ônibus.  
 

Proteção 
inexistente 
contra sol, 
chuva ou 
granizo no 
trecho da via e 
nos pontos de 
ônibus. 

 
 

Arborização nas 
vias e nas praças 

 
 
A arborização das vias proporciona conforto 
térmico e sensação de prazer. 

Todo o trecho e 
praças (se 
houver) conta 
com 
arborização. 
Sensação de 
prazer e 
conforto 
térmico. 

Arborização na 
maior parte do 
trecho da via. 
Sensação de 
conforto térmico. 
 

Arborização 
espaçada ou 
apenas em 
alguns pontos 
do trecho 
observado. 

Inexistência 
de 
arborização 
no trecho da 
via assim 
como nas 
praças (se 
houver). 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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4.3 Procedimentos da observação direta individual 
 

 A observação direta intensiva individual consistiu em averiguar 

determinado critério/fator a partir do uso de métodos empíricos do pesquisador em 

relação ao objeto estudado. De acordo com Gehl e Svarre (2018, p. 5), o olhar treinado 

do profissional pode fazer conexões que o leigo não teria facilidade em perceber. É 

preciso “ver a interação entre a vida da cidade e o espaço com seus próprios olhos, 

já que isso traz maior compreensão”. 

 Alguns dos critérios contemplados pela observação direta da pesquisadora 

possuem natureza técnica e, portanto, necessitavam de embasamento teórico 

conceitual, enquanto outros demandavam a necessidade de repetição da observação 

em dias e horários diferentes.  

 A Metodologia da Observação Direta utilizada no presente trabalho foi 

baseada em estudos de Jan Gehl e Birgitte Svarre, publicados no livro A vida na 

cidade: como estudar.40 

 De acordo com Gehl e Svarre (2018), é possível sistematizar as 

observações acerca da cidade com perguntas básicas: quantos, onde e por quê?  

 As perguntas a seguir serviram de base para o encadeamento e 

organização das observações de campo. 

▪ Quantas pessoas caminham pelos trajetos pesquisados?  

▪ Onde estão os espaços de permanência? 

▪ Quais são as estruturas urbanas que afugentam os caminhantes? Por   

     quê? 

 Para responder a essas perguntas, foram estipulados cinco critérios com 

observação e constatação através de procedimentos diferenciados. 

 

1. Quantidade de pessoas nas ruas 

 Embora seja um critério com caráter quantitativo, sua abordagem é 

qualitativa, uma vez que a quantidade de pessoas na rua pode ser um indicador de 

qualidade do lugar. Para se obter uma observação confiável sobre a quantidade de 

pessoas nas ruas das duas áreas da pesquisa, foi realizada a observação visual, sem 

contagem, em três momentos diferentes: durante o horário comercial, à noite e em um 

                                                           
40 GEHL, Jan; SVARRE, Birgitte. A vida na cidade: como estudar. São Paulo: Perspectiva, 2018. 
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domingo durante o dia. Dessa forma, foi possível notar a variação da quantidade de 

pessoas nas ruas assim como os fatores de atratividade.  

 Para evitar variáveis que interferissem nos resultados, a observação foi 

realizada em dias com tempo estável e sem programação de eventos de massa. 

 A escala de análise quantitativa para esse critério foi a seguinte:  

• Grande quantidade: O número de pedestres nas calçadas dificulta a 

circulação e a permanência das pessoas paradas, em pé.  

• Média quantidade: O número de pedestres nas calçadas permite a 

fluidez e a permanência das pessoas paradas, em pé. 

• Pequena quantidade: As calçadas são ocupadas parcialmente por 

pessoas em circulação ou paradas. 

• Ausência de pessoas: Espaço sem pessoas em circulação ou em 

permanência. 

 

2. Locais de permanência e mobiliário urbano 

 Esse critério detalha ainda mais a qualidade do lugar, pois os locais de 

permanência costumam ser atrativos aos caminhantes, seja para o descanso ou para 

encontros. Locais de permanência podem ser praças públicas, parquinhos infantis, 

quadras abertas e locais de food truck 41. Mobiliário urbano para conforto são bancos 

públicos e parklets42. Primeiramente, foi feito o levantamento da quantidade desses 

espaços e mobiliários no centro e na Vila Aeroporto, em diferentes dias e horários. 

 Quanto ao uso, a escala obedeceu à seguinte gradação: 

• Intenso: Espaços e mobiliários totalmente ocupados. 

• Moderado: Espaços e mobiliários parcialmente ocupados. 

• Pequeno: Espaços e mobiliários subutilizados. 

• Sem uso: Espaços e mobiliários sem utilização. 

Para mostrar a quantidade de pessoas nas ruas e nos locais de permanência 

na forma gráfica, foram atribuídas as seguintes medidas quantitativas: 3 para grande 

quantidade de pessoas, 2 para quantidade média, 1 para pequena quantidade e 0 

quando da ausência de pessoas.        

   

                                                           
41 Espaços móveis que vendem comida. 
42 Áreas contíguas às calçadas com mobiliário que possibilite o descanso, a permanência e o convívio. 
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3. Iluminação pública e privada 

A iluminação é um critério muito importante para a Caminhabilidade, pois 

está diretamente ligada à percepção de segurança. Locais com pouca ou nenhuma 

iluminação serão evitados pelos caminhantes. A observação da iluminação pública e 

da privada, que abrange casas, prédios, fachadas comerciais ainda que fechadas, 

letreiros e outdoors, foi feita através da visualização de todos os trajetos da pesquisa 

durante a noite. 

 A qualidade da iluminação foi avaliada pela seguinte escala: 

• Ótima: A via possui ampla iluminação pública e privada, passando 

grande sensação de segurança. 

• Suficiente: A via possui iluminação pública e/ou privada, com alcance 

visual suficiente para passar a sensação de segurança. 

• Insuficiente: A via possui iluminação pública e/ou privada em quantidade 

que não permite um adequado alcance visual. Predomina a sensação 

de insegurança. 

• Ausência de iluminação: A via apresenta a maior parte do seu trecho 

sem iluminação pública ou privada. Grande sensação de insegurança. 

 

4. Poluição e sujeira 

 As pessoas costumam ser sensíveis a odores desagradáveis e lixo 

depositado de forma irregular. Locais com essas características costumam ser 

evitados pelos pedestres. O registro foi feito pela observação visual e olfativa da 

existência desses problemas nas vias pesquisadas. 

 Foi analisada a presença de lixo e odores em separado, atribuindo-se as 

seguintes escalas a cada um: 

• Presença de lixo nas calçadas ou em terrenos desocupados da via: em 

grande quantidade, em pequena quantidade, inexistente. 

• Odores desagradáveis (químico, de lixo ou de esgoto): intenso, ameno, 

inexistente. 
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5. Faixa livre e acessibilidade 

 O Ministério das Cidades43 define calçada como sendo o pavimento de 

pedestres, com o mínimo de 1,20 m e com, pelo menos, 0,90 m destinado à área de 

passeio ou faixa livre, que corresponde ao espaço de circulação.  

 Para as pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, é 

assegurado o direito à acessibilidade, de acordo com a Lei n° 10.098, de dezembro 

de 2000. A Norma Técnica NBR 9050:2015 da Associação Brasileira da Normas 

Técnicas (ABNT), dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos e define que a faixa livre deve ter, pelo menos, 1,50 m para a 

manobra de 360º de uma cadeira de rodas. A mesma medida é necessária para a 

passagem concomitante de uma cadeira de rodas e um pedestre na faixa livre. Todas 

as vias pesquisadas foram medidas pela pesquisadora, por amostragem. 

 As calçadas devem conter ainda rampas para permitir as travessias das 

pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida e ainda faixas diretivas, de alerta 

e sinal sonoro para deficientes visuais. As normas de acessibilidade foram observadas 

in loco. 

 A escala de qualidade desse critério foi determinada pela abrangência 

desses componentes obrigatórios nas extensões das vias pesquisadas, da seguinte 

forma: 

• Contempla as normas: Toda a extensão da via possui os componentes 

necessários para a segurança e acessibilidade do pedestre. 

• Em desacordo com as normas: A via não possui todos os componentes 

da norma. Neste caso, foram registrados os componentes não 

existentes ou fora do padrão. 

 As informações foram registradas em uma ficha de sistematização, com os 

cinco critérios observados para cada rua pesquisada, sendo três ruas na área central 

e quatro na Vila Aeroporto, conforme modelo no Apêndice 4. 

 

                                                           
43 GIUSTINA, Yuri. Acessibilidade, Financiamentos e Projetos. Ministério das Cidades. Porto Alegre, 02 de junho 
de 2015. Disponível em: <http://calcadaacessivel.mprs.mp.br/evento/ap/DellaGiustina.pdf>. Acesso em: 05 jan. 
2018. 
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4.4 Procedimentos para a comparação, análise e inferência dos resultados 

 De posse das informações obtidas com as observações em grupo e 

individual foi preciso tabulá-las, ordenando-as dentro da perspectiva que se deseja 

atribuir à pesquisa. Richardson (2015) observa que:  

[...] os problemas que suscitam análise qualitativa exigem do 
pesquisador trato especial na condução das observações e 
habilidades quanto ao uso ou criação das categorias, pois, mesmo que 
se obtenha um conjunto de observações bastante amplo e não se 
tomem como referencial certas categorias, é quase certo que sejam 
encontradas dificuldades quando da análise ordenada das 
informações. (RICHARDSON, 2015, p. 83). 

 

 Estabelecer as categorias, como ressalta o autor (idem), é uma forma de 

determinar o que se pretende com as informações coletadas. Em um primeiro 

momento, as informações revelaram a qualidade das calçadas das áreas 

pesquisadas. Porém, foi no cotejamento entre o centro e a periferia e nas inferências 

por parte da pesquisadora que os dados revelam as condições da Caminhabilidade 

dos locais pesquisados.  

 As observações sobre os recortes da área central e da Vila Aeroporto 

receberam, primeiramente, tratamento isolado. As áreas foram analisadas por critério 

e por rua, com inferências. Num segundo momento, as duas áreas de estudo foram 

comparadas numa perspectiva dialética. Demo (1985) esclarece que a dialética: 

está ligada ao fenômeno da contradição ou, em outros termos, do 
conflito. Aceita que predomina na realidade o conflito sobre harmonias 
e consensos. E mais: acha que as contradições não precisam provir 
de fora, exogenamente, mas de dentro, como característica endógena. 
Contradição exógena é aquela imposta ou superveniente de fora, por 
exemplo, uma inundação sobre uma cidade, que a destrói e a obriga 
a uma mudança histórica profunda; ou a queda de um meteorito sobre 
a Terra, que a abale de tal forma que produza uma desagregação geral 
e em consequência um ressurgir novo histórico. A dialética acredita 
que a contradição mora dentro da realidade. Não é defeito. É marca 
registrada. É isto que a faz um constante vir a ser, um processo 
interminável, criativo e irrequieto. Ou seja, que a faz histórica. (DEMO, 
1985, p. 86-87). 
 

 A relação centro-periferia, que expressa a luta de classes, foi objeto de 

análise dialética a partir dos dados coletados. Foram feitas inferências acerca da 

atuação do poder público como fomentador ou desestimulador da Caminhabilidade e 

dos vínculos perceptíveis entre as pessoas e o lugar.   
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

5.1 Resultados das pesquisas de campo na Área Central 

 Os resultados estão apresentados por modalidade de pesquisa: em grupo 

e individual. Os resultados da observação direta em grupo estão apresentados por 

ruas e espaços de permanência e os da observação direta individual foram 

apresentados por critério. 

5.1.1 Resultados da observação direta em grupo 

 A pesquisa de campo em grupo ocorreu no dia 11 de novembro de 2017, 

entre 9 e 12h, com a participação de 20 voluntários. Os dados foram dispostos por 

ruas. A arborização do Centro de Convivência e da Praça Carlos Gomes foi 

considerada tanto para a Rua General Osório quanto para a Rua Conceição, uma vez 

que esses espaços públicos se encontram entre as duas ruas. 

 O grupo partiu do Centro de Convivência (Figura 31) tomando a Rua 

General Osório, no sentido centro. A rua apresentava grande fluxo de veículos, 

situação que oportunizou aos voluntários a observação da segurança nas calçadas. 

Os resultados estão dispostos na Figura 34. 

 Figura 34 - Rua General Osório: resultados da observação em grupo 

Fonte: A autora, 2017, com base nos questionários da observação direta em grupo. 
 

 De maneira geral, o trecho da rua analisado foi considerado de aceitável a 

bom pelo grupo. Os indicadores mais positivos foram a sinalização e a presença de 

arborização (Figura 35). Os indicadores mais criticados foram a proteção contra as 

intempéries e a existência de obstáculos. 
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 A rua General Osório é uma ligação do centro tradicional (histórico) com o 

centro expandido (bairro do Cambuí) e, por isso, possui uso de solo misto (residencial 

e comercial). No trajeto, não há grande quantidade de toldos e marquises para a 

proteção do pedestre contra as intempéries, pois os imóveis residenciais não possuem 

esse tipo de proteção, uma vez que as construções estão recuadas em relação à rua. 

 
Figura 35 - Sinalização e arborização: bons indicadores na Rua General Osório 

Fonte: A autora, 2018. 

 Já os obstáculos observados se referem aos objetos deixados sobre as 

calçadas, como lixeiras coletivas, veículos irregularmente estacionados e plantas que 

obstruem a passagem livre. Observem esses obstáculos nas Figuras 36 e 37. 

 
Figuras 36 e 37 - Obstáculos nas calçadas da Rua General Osório 

  

Fonte: A autora, 2017. 
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 A interface da rua com as edificações recebeu apontamentos positivos e 

negativos, de acordo com o trecho observado. Os espaços comerciais e públicos 

possuem fachadas ativas, mas o mesmo não acontece com diversas construções 

residenciais, nas quais ainda prevalecem os muros altos, fechando os “olhos da rua”. 

As imagens a seguir (Figuras 38 e 39) mostram exemplos de fachadas ativa e morta 

na mesma rua. A ativa pertence à Escola Estadual Carlos Gomes, enquanto a “morta” 

pertence a um conjunto residencial verticalizado. 

 

Figuras 38 e 39 - Fachadas ativa e “morta” na rua General Osório 

  

Fonte: A autora, 2018. 

 

 A Rua Francisco Glicério recebeu grande número de apontamentos 

positivos (de aceitável a ótimo) pelo grupo de voluntários (vide Figura 40). O indicador 

mais assertivo foi a sinalização, que recebeu apenas apontamentos positivos. A via 

passou por uma reforma recente realizada pela Prefeitura Municipal, que refez as 

calçadas, colocando a sinalização mais moderna e adequada, o que a fez se 

diferenciar das vias do entorno.  

 Pelo mesmo motivo, a rua não possui muitos obstáculos que impeçam ou 

dificultem a mobilidade a pé. 

 Os toldos e as marquises estão presentes em praticamente toda a via, o 

que confere proteção aos pedestres contra as intempéries. Por sua vez, a presença 

de árvores é muito reduzida, o que causa desconforto térmico em dias muito quentes. 

 A interface da rua com as edificações é muito ativa, considerando que a via 

é majoritariamente comercial e a pesquisa foi feita em horário comercial. Contudo, a 
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presença de diversos espaços sem uso mostrou-se um problema, pois estes se 

encontravam fechados com portas de aço. 

 

Figura 40 - Rua Francisco Glicério: resultados da observação em grupo 

Fonte: A autora, 2017, com base nos questionários da observação direta em grupo. 

 

 A Figura 41 mostra o indicador mais positivo da via, a sinalização, e 

também um criticado, a escassez de arborização. 

Figura 41 - Ótima sinalização e escassez de árvores na rua Francisco Glicério 

Fonte: A autora, 2018. 
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 A Rua Conceição foi observada em um trecho em aclive, entre a Rua 

Francisco Glicério e o Centro de Convivência. O trecho faz uso do solo misto, 

tendendo mais para comercial próximo ao centro tradicional e mais para residencial 

próximo ao Centro de Convivência.  

 Os apontamentos gerais demonstram que a rua possui condições 

aceitáveis e boas de Caminhabilidade, como indica a Figura 42. 

 

Figura 42 - Rua Conceição: resultados da observação em grupo 

 

Fonte: A autora, 2017, com base nos questionários da observação direta em grupo. 

 

 O indicador de proteção contra as intempéries foi o mais criticado pelo 

grupo de voluntários, relacionando-se à falta de cobertura em alguns pontos de ônibus 

e também à ausência de toldos e marquises nos trechos residenciais, como pode ser 

observado na Figura 43. 

 A Rua Conceição não apresenta arborização adequada para proporcionar 

conforto térmico e sensação de prazer ao caminhar. A exceção é o quarteirão que 

abriga a Praça Carlos Gomes. Um panorama da rua, com escassez de árvores, pode 

ser observado na Figura 44. 

 Algumas modalidades de obstáculos nas vias foram notadas durante o 

percurso pelo grupo voluntário. As situações mais comuns foram a presença das 

lixeiras coletivas da prefeitura e, em um caso específico, uma construção irregular que 

avança sobre a calçada, como pode ser visto na Figura 45. 
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Figuras 43 e 44 - Rua Conceição: falta de proteção no ponto de ônibus e 
escassez de árvores 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Figura 45 – Construção irregular avança sobre a calçada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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 As ruas da área central observadas para o estudo são, segundo o grupo de 

voluntários, propícias para a Caminhabilidade, pois apresentam infraestrutura 

adequada. 

 No conjunto das ruas analisadas, o indicador mais positivo foi a sinalização, 

e os mais problemáticos foram a falta de proteção contra as intempéries e a existência 

de obstáculos. Observe a descrição do recorte da área central, por indicadores, na 

Figura 46. 

Figura 46 - Qualificação feita pela observação em grupo na Área Central 

 

Fonte: A autora, 2017, com base nos questionários da observação direta em grupo. 

 

 As faixas de pedestres estão bem demarcadas na maioria das vias, o que 

transmite a sensação de segurança, assim como os semáforos de pedestres que 

indicam o tempo de permanência abertos e o de espera, quando fechados. As placas 

para os automóveis também estão colocadas em locais visíveis e se encontram em 

bom estado de conservação.  

 As calçadas das vias percorridas também apresentam bom estado de 

conservação, não tendo sido encontrados desníveis acentuados que pudessem 

comprometer a caminhada segura. De forma pontual, foram observados alguns 

buracos e consertos malfeitos nas vias. A crítica aos obstáculos nas calçadas recai, 
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portanto, sobre equipamentos públicos deixados sobre elas, a exemplo das lixeiras 

coletivas, vasos e plantas que avançam sobre a área de passagem livre.  

 A interface das ruas com as edificações se mostra ativa nas áreas 

comerciais e fechada nas áreas residenciais. Já a presença de arborização é mais 

notada na Rua General Osório do que nas demais vias. 

 O indicador mais problemático foi a proteção contra as intempéries, pois 

essa proteção só está presente em locais com amplo comércio, nos quais os toldos e 

marquises são constantes. Já a proteção em pontos de ônibus é quase ausente.  

 

5.1.2 Resultados da observação direta individual 

 A pesquisa direta individual foi realizada, em todas as ruas do recorte da 

área central, nas seguintes datas e horários: 

▪ 27 de julho de 2018 (horário comercial): das 9h às 12h. 

▪ 14 de outubro de 2018 (domingo): das 9h às 12h. 

▪ 19 de outubro de 2018 (à noite): das 19h às 22h. 

▪ 21 de outubro de 2018 (domingo): das 14 às 16h. 

 Nesta modalidade de pesquisa, o Centro de Convivência, a Praça Carlos 

Gomes, o Largo do Rosário e a Praça Guilherme de Almeida, destacados no mapa da 

Figura 48, foram individualizados porque esses são espaços de permanência e, 

portanto, faz-se necessária uma distinção entre esses espaços e o das ruas. 

 Optou-se por apresentar os resultados desta pesquisa por indicadores, 

para que a comparabilidade entre as ruas e as praças fosse constante. 

 A quantidade de pessoas nas ruas é um dos indicadores mais expressivos 

para a análise da relação das pessoas com o lugar. Através da observação direta, 

constata-se se as pessoas permanecem ou não nas ruas.  

 O Quadro 6 apresenta um resumo dessas observações. 

 A pesquisa mostrou que as ruas analisadas têm forte poder de atração de 

pessoas no horário comercial, mas se tornam quase desertas à noite e aos domingos, 

quando as atividades comerciais cessam. 
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Quadro 6 – Área Central: quantidade de pessoas nas ruas, largos e praças 

 Horário 

Comercial 

À Noite Domingo (de dia) 

Rua General Osório Grande  Média Pequena 

Rua Francisco 

Glicério 

Grande Pequena Pequena 

Rua Conceição 

 

Grande Pequena Pequena 

Centro de 

Convivência 

Média Pequena Grande 

Praça Carlos Gomes Média Pequena Média 

Praça Guilherme de 

Almeida 

Média Pequena Pequena 

Largo do Rosário Média Pequena Pequena 

Fonte: A autora, 2018, com base na observação direta individual. 

 

 O mapa a seguir (Figura 47) apresenta os estabelecimentos comerciais 

abertos e fechados durante à noite e aos domingos. As áreas sem destaque são 

residenciais. 

 

Figura 47 - Área Central: estabelecimentos comerciais abertos e fechados à 
noite e aos domingos 

Fonte: A autora, 2018, com base cartográfica do Google Maps. 
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 A Rua General Osório apresenta movimento de pessoas junto ao Centro 

de Convivência, à noite, em função da presença de bares e restaurantes, mas, em 

direção ao centro, a quantidade de pessoas diminui drasticamente, uma vez que a 

maior parte dos estabelecimentos ficam fechados. O mesmo ocorre aos domingos. 

 Na Rua Francisco Glicério, observou-se um discreto movimento de 

pessoas à noite em função de alguns estabelecimentos abertos, como lanchonetes.  

 A Rua Conceição apresenta poucas pessoas nas ruas à noite e aos 

domingos, pois os estabelecimentos comerciais ficam fechados, inclusive o Shopping 

Jaraguá Conceição. 

 Quanto aos locais de permanência, foram observados quatro espaços na 

forma de praças e largos: o Centro de Convivência, a Praça Carlos Gomes, o Largo 

do Rosário, a Praça Guilherme de Almeida e dois food trucks localizados na Rua 

Francisco Glicério.  

 O Largo do Rosário e a Praça Guilherme de Almeida se situam numa área 

com grande quantidade de estabelecimentos comerciais (ver Figura 47), o que induz 

ao seu uso mais intenso no horário comercial, diminuindo consideravelmente após o 

fechamento destes. Salvo em eventos agendados, esses locais apresentam poucas 

pessoas durante a noite e aos domingos, mesmo possuindo bancos públicos para o 

descanso e permanência. As Figuras 48 e 49 mostram o Largo do Rosário durante o 

dia e à noite, respectivamente. 

 

Figura 48 - Largo do Rosário em horário comercial 

     Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 49 - Largo do Rosário à noite 

Fonte: A autora, 2018. 

 

 A um quarteirão do Largo do Rosário, na rua Francisco Glicério, que se 

apresentou com poucos frequentadores à noite, dois food trucks (Figura 50) 

aglutinavam maior número de pessoas, embora houvesse variação, de acordo com o 

horário. Nesta rua há presença de posto policial permanente. 

 
Figura 50  - Food Trucks localizados na rua Francisco Glicério 

Fonte: A autora, 19 out. de 2018. 
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 A Praça Carlos Gomes é o espaço de permanência mais completo do 

recorte pesquisado na área central. Possui diversos bancos, parque infantil, espaço 

para recreação, equipamentos de ginástica e um coreto construído em 1914. A praça 

é muito utilizada durante o dia, mas fica vazia durante a noite, mesmo existindo 

iluminação adequada. As Figuras 51 e 52 mostram a Praça Carlos Gomes de dia e à 

noite.  

Figura 51 - Praça Carlos Gomes durante o dia 

Fonte: A autora 2018. 

Figura 52 - Praça Carlos Gomes durante a noite 

Fonte: A autora 2018. 
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 A Praça Carlos Gomes é totalmente arborizada, o que confere mais 

conforto térmico ao ambiente. Conta também com jardins e um mini lago com peixes, 

tornando o local muito atrativo também para descansar e apreciar a paisagem. 

 Durante as pesquisas de campo, foi possível observar que o espaço é 

procurado para a realização de atividades recreativas e também para as 

contemplativas. Nestas, os pedestres se sentam nos bancos da praça e lá 

permanecem por mais de 30 minutos. Na observação de permanência, foi possível 

notar que os frequentadores da praça não se comunicam entre si. A situação mais 

comum foi a do distanciamento, em que cada pessoa buscava um banco vazio para 

se sentar, sempre mantendo uma distância do outro banco ocupado. 

 O Centro de Convivência é um complexo cultural construído na Praça 

Imprensa Fluminense e inaugurado em 1976. A área construída conta com um teatro 

de arena, duas salas de espetáculos e três galerias44 que estão fechadas, desde 2011, 

devido a problemas na estrutura dos prédios. Desta forma, apenas a área do entorno 

do complexo arquitetônico fechado funciona como espaço de caminhada para 

exercícios físicos, de permanência nos poucos bancos existentes e de eventos 

permanentes ou temporários aprovados pela Secretaria Municipal de Cultura. Um 

desses eventos é a Feira Hippie que acontece todos os sábados e aos domingos das 

9h às 14h. Concomitantes à exposição e venda de artesanatos, artefatos antigos e 

alimentação, ocorrem apresentações de música, dança, relaxamento e meditação.  

 A Feira Hippie atrai um grande número de pessoas, que ali permanecem, 

induzidas pelas atividades comerciais, esportivas e culturais. Foi observado que, 

nesse evento, as pessoas se portam de forma mais relaxada, cumprimentando-se e, 

eventualmente, trocando palavras. As Figuras 53 e 54 mostram a movimentação e a 

permanência de pessoas no Centro de Convivência, durante a Feira Hippie. 

 Durante a noite, o comportamento do Centro de Convivência é semelhante 

aos das demais áreas de permanência, com poucas pessoas no local, a maioria 

apenas de passagem. A Figura 55 mostra o Centro de Convivência, à noite, sem 

nenhum evento. 

 

 

 

                                                           
44 CAMPINAS. Centro Cultural de Convivência de Campinas “Carlos Gomes”. Disponível em:< 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/teatros-auditorios/carlos-gomes.php>. Acesso em: 23 out. 2018. 
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Figuras 53 e 54 - Feira Hippie e atividade física no Centro de Convivência 

  

Fonte: A autora, 2018 

 
 

Figura 55 - Centro de Convivência durante a noite 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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• Iluminação pública e privada 

 A iluminação pública e privada foi um dos indicadores observados na 

pesquisa direta individual, pois se constitui em um fator simultâneo de atratividade e 

segurança. O Manual de Iluminação Pública da Companhia Paranaense de Energia - 

COPEL (2012), destaca que 

o sistema de iluminação pública tem seus projetos e especificações de 
materiais voltados especialmente para eficiência energética, redução 
de custos e atendimento aos requisitos fotométricos mínimos 
estipulados em normas, em especial a NBR (Norma Brasileira) 
5101:1992. Entretanto, os benefícios de uma iluminação pública 
eficiente podem ser explorados também no sentido de melhorar a 
imagem de uma cidade, favorecendo o turismo, o comércio, o lazer 
noturno, melhorando a segurança pública no tráfego, sendo inclusive 
um indicador de desenvolvimento da mesma, todos fatores de 
interesse do Poder Público Municipal. (COPEL, 2012, p. 1) 

 
 Quanto à qualidade da iluminação, atrelada à sensação de segurança, 

observou-se que todas as vias pesquisadas da área central, assim como os locais de 

permanência, possuem iluminação de suficiente à ótima, indicando que os pedestres 

podem ter a sensação de segurança ao caminhar.  

 Desde 2016, a área central e o centro expandido (região do bairro Cambuí) 

contam com lâmpadas de LED45, que apresentam melhor qualidade de iluminação, 

são mais econômicas e trazem mais sensação de segurança aos pedestres. 

 Nesse quesito, a Rua Francisco Glicério obteve qualificação ótima, 

enquanto as demais obtiveram a qualificação suficiente. A diferença é explicada pela 

reestruturação recente na via, que tirou os fios aéreos e trocou os equipamentos e 

lâmpadas por outros de melhor qualidade. As Figuras 56, 57 e 58 apresentam, 

respectivamente, a Rua General Osório (no campo superior), a Rua Francisco Glicério 

(campo inferior esquerdo) e a Rua Conceição (campo inferior direito), com iluminação 

pública e privada. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
45  CAMPINAS. Região Central terá troca de 700 lâmpadas de sódio por luminárias de LED. Disponível em 
<http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=29834>. Acesso em: 03 nov. 2018. 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=29834
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Figuras 56,  57 e 58 - Ruas Gal.  Osório, Francisco Glicério e Conceição à noite 

 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

• Poluição e sujeira 

 No critério de poluição e sujeira, não foi observada a presença constante 

de lixo nas calçadas, como também não foram sentidos odores desagradáveis que 

pudessem induzir os caminhantes a evitar as vias. 

 Durante o horário comercial notou-se a maior presença de monóxido de 

carbono em função do grande fluxo de veículos. Ainda assim, tal odor não se constituiu 

em um problema. 

 Em relação ao lixo, a área central possui dezenas de lixeiras coletivas 

móveis, nas quais o lixo é depositado de forma adequada. Foi observada apenas, em 
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uma das visitas, a presença de entulho deixado em frente à Escola Estadual Carlos 

Gomes (Figura 59), porém esse foi um caso isolado, o que não desqualifica a rua. 

Também quando do término do horário comercial, foram observados lixos nas 

calçadas, lançados pelas pessoas que passaram pelo local. Contudo, pouco tempo 

depois, estes foram recolhidos pela equipe de limpeza da prefeitura. Desta forma, no 

critério poluição e sujeira, a área central possui a melhor qualificação possível na 

escala utilizada.  

 

Figura 59 - Lixo descartado indevidamente na Rua General Osório 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

• Faixa livre e acessibilidade 

 No critério faixa livre e acessibilidade, foram observadas as medidas 

normativas de largura das calçadas, considerando as faixas livre, de acesso e de 

serviços (ver Figura 60). A faixa livre deve ter, pelo menos, 90 cm da largura total da 

calçada, que não pode ser menor que 1,20 m.  

  A norma técnica da ABNT NBR 9050:2015, que define a largura mínima 

para cadeirantes, amplia a largura da faixa livre de 90 cm para 1,50 m.  
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Figura 60 - Faixas que compõem uma calçada 

Fonte: Guia das Calçadas. Prefeitura Municipal de Jundiaí, 2012. 

 

 Todas as calçadas das ruas estudadas na área central possuem largura 

superior ao exigido pela norma. Em alguns trechos da Rua General Osório há a 

presença de plantas e de lixeiras coletivas que avançam sobre a faixa livre (ver 

Figuras 22 e 37). Esses trechos descumprem a norma técnica de acessibilidade, pois 

não permitem a manobra de 360º de uma cadeira de rodas. Situação semelhante pode 

ser observada no trecho da Rua Conceição em que a propriedade privada avança 

sobre a calçada (Figura 45). 

 Observou-se que, em todas as ruas do recorte, existem os rebaixamentos 

de calçada (rampas) que permitem o acesso da calçada para a rua, em locais de 

travessia, com boa sinalização. Em situações pontuais, notou-se a presença de 

objetos urbanos sobre essa rampa, impossibilitando a travessia segura. 

 Somente a Rua Francisco Glicério apresenta as faixas diretivas (Figura 61), 

utilizadas por pessoas com deficiência visual severa ou falta de visão. Nas demais 

ruas existem apenas faixas de alerta antes das travessias (Figura 62). 
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Figuras 61 e  62 - Faixa diretiva na rua Francisco Glicério (esquerda)  e de alerta 
na rua General Osório (direita) 

  

 Em nenhuma das ruas pesquisadas existe sinalização sonora para 

travessias seguras. 

 A área central contempla as normas de acessibilidade, com exceção dos 

trechos descritos, em que existem obstáculos na faixa livre.  

 

5.2 Resultados das pesquisas de campo na Vila Aeroporto 

 Seguiu-se o mesmo critério da área central, apresentando os resultados, 

de acordo com a modalidade da pesquisa: observação direta em grupo e observação 

direta individual. 

5.2.1 Resultados da observação direta em grupo 

 A pesquisa de campo em grupo ocorreu no dia 25 de novembro de 2017, 

entre 9 e 12h, e houve a participação de 19 voluntários. Os resultados estão dispostos 

por ruas. 

     Fonte: A autora, 2018 
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 A Avenida Suaçuna é a principal via do bairro, na qual estão localizadas as 

principais atividades econômicas em quantidade e diversidade. As suas vias são 

separadas por um corredor central.  

 Os dados mostram que os indicadores considerados mais positivos nessa 

rua foram a interface da rua com as edificações (10 apontamentos de ótimo e bom) e 

a presença de arborização (5 apontamentos de ótimo e bom). Os indicadores 

considerados problemáticos pelo grupo de voluntários foram a proteção contra as 

intempéries (12 apontamentos como insuficiente), existência de obstáculos e 

sinalização (10 apontamentos como insuficientes). A Avenida Suaçuna recebeu, nos 

5 quesitos observados, 38 apontamentos insuficientes, 37 aceitáveis, 17 bons e 3 

ótimos, como pode ser observado na Figura 63. 

 

Figura 63 - Avenida Suaçuna: resultados da observação em grupo 

  

 

Fonte: A autora, 2017, com base nos questionários da observação direta em grupo. 

 

 A Figura 64 ilustra os dois melhores indicadores da Avenida Suaçuna 

apontados pela pesquisa em grupo: a interface da rua com as edificações e a 

presença de arborização. 

 

 

 

 

 



118 
 

 

Figura 64 - Avenida Suaçuna: interface da rua com as edificações e arborização 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 A avenida Jacaúna foi observada no trecho em que possui uso misto do 

solo, isto é, aquele que apresenta comércio e residências. No trecho observado, 

somente o indicador de presença de arborização recebeu uma quantidade razoável 

de apontamentos ótimos e bons (8). Os demais indicadores receberam até três 

apontamentos apenas como bom e ótimo.  

 Já os indicadores de proteção contra as intempéries, existência de 

obstáculos e sinalização, foram os que receberam a maior quantidade de 

apontamentos insuficientes: 14, 12 e 11, respectivamente. 

 Na análise qualitativa geral, a Avenida Jacaúna recebeu 45 apontamentos 

insuficientes, 34 aceitáveis, 13 bons e 3 ótimos. A Figura 65 apresenta os 

apontamentos da Avenida Jacaúna, por indicadores, enquanto a Figura 66 ilustra o 

indicador mais positivo da rua: a presença de arborização. 
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Figura 65 - Avenida Jacaúna: resultados da observação em grupo 

Fonte: A autora, 2017, com base nos questionários da observação direta em grupo. 

 

Figura 66 - Avenida Jacaúna: presença de arborização 

Fonte: a autora, 2017 
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 Na Rua Jakeri, somente o indicador de arborização recebeu, 

majoritariamente, qualificação positiva (aceitável e boa). Os demais indicadores 

receberam a qualificação insuficiente em grande proporção, o que demonstra que a 

via possui problemas relevantes à Caminhabilidade. 

 Na abordagem qualitativa geral, a Rua Jakeri acumulou 66 apontamentos 

insuficientes, o que equivale a 69% da métrica qualitativa. A qualificação aceitável 

recebeu 23 apontamentos, 6 para bom e nenhum para ótimo. Observe estes dados 

na Figura 67. 

 

Figura 67 – Rua Jakeri: resultados da observação em grupo 

 Fonte: A autora, 2017, com base nos questionários da observação direta em grupo. 

 

 Os obstáculos observados na via foram, em grande parte, os degraus 

oriundos de rampas para automóveis além de árvores plantadas na faixa de circulação 

e materiais de construção lançados sobre as calçadas. Observam-se, na Figura 68, 

três tipos de obstáculos no mesmo local. Contudo, nessa rua, também foi notada a 

presença de mais de um automóvel estacionado sobre a calçada, demonstrando que 

não há, por parte de alguns motoristas, o respeito necessário para com o pedestre 

(veja Figura 69). 

 Praticamente não há proteção contra as intempéries porque a via é 

majoritariamente residencial e, portanto, não existem toldos ou marquises para os 

caminhantes se protegerem do sol ou da chuva. 
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 A interface da rua com as edificações também foi um indicador apontado 

como problemático, uma vez que as casas possuem muros e portões fechados que, 

praticamente, eliminam os “olhos da rua”. 

Figura 68 – Obstáculos na calçada da Rua Jakeri 

Fonte: A autora, 2017 

 

Figura 69 – Automóvel estacionado sobre a calçada na Rua Jakeri 

 

Fonte: A autora, 2018 
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 A Rua Jupará possui declividade de 9%, situação em que os acessos da 

rua para as edificações necessitam de planejamento para evitar degraus e rampas 

com desníveis fora do padrão de acessibilidade. Contudo, observou-se o contrário. A 

rua possui muitas rampas para os automóveis construídas sem nenhum critério ou 

cuidado com o pedestre. Tal fato explica a grande quantidade de apontamentos 

negativos para o indicador “existência de obstáculos”.    

 Igualmente insuficiente foi considerado o indicador “proteção contra as 

intempéries”, pelo fato de as casas e os estabelecimentos comerciais não possuírem 

nenhum tipo de proteção para quem transita pelas calçadas.  

 Interface da rua com as edificações, presença de arborização e sinalização 

também obtiveram notas sofríveis. No âmbito geral, a rua obteve, por parte do grupo 

de voluntários, 71 apontamentos insuficientes (75%), 21 aceitáveis (22%), 3 bons (3%) 

e nenhum ótimo, como mostra a Figura 70. 

  

Figura 70 – Rua Jupará: resultados da observação em grupo 

Fonte: A autora, 2017, com base nos questionários da observação direta em grupo. 

 

 A Figura 71 mostra um desnível de calçada de 1,50m na Rua Jupará, criado 

em função da construção de uma rampa para o acesso do automóvel à garagem.  
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Figura 71 – Desnível de 1,50 m na Rua Jupará 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 A observação direta em grupo na Vila Aeroporto apontou que o recorte de 

estudo percorrido não é favorável à Caminhabilidade. 

 A análise por indicadores, abarcando as ruas estudadas na Vila Aeroporto, 

demonstrou que a falta de proteção contra as intempéries e a existência de obstáculos 

nas calçadas são os principais empecilhos à Caminhabilidade com conforto e 

segurança, seguidos da sinalização precária e da tímida interface da rua com as 

edificações. O indicador que recebeu o melhor apontamento, de aceitável a ótimo, foi 

a presença de arborização. A Figura 72 apresenta o resumo das qualificações feitas 

pelo grupo de voluntários. 
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Figura 72 – Qualificação feita pela observação em grupo na Vila Aeroporto 

Fonte: A autora, 2017, com base nos questionários da observação direta em grupo. 

 

 Há uma clara diferença entre as Avenidas Suaçuna e Jacaúna em relação 

às Ruas Jakeri e Jupará, pois as duas primeiras agregam a maior parte das atividades 

comerciais do bairro, enquanto as últimas têm perfil mais residencial. Essa diferença 

explica a discrepância entre elas nos indicadores interface da rua com as edificações, 

sinalização e proteção contra as intempéries.  

 A interface da rua com as edificações é maior em ambientes comerciais do 

que nos residenciais, pois, enquanto o comércio deseja ser “visto” e atrair clientes, as 

residências tendem a se fecharem para se protegerem, numa flagrante situação da 

síndrome do medo. 

 A proteção contra as intempéries segue a mesma lógica da interface da rua 

com as edificações, pois tais proteções são percebidas em locais de ampla atividade 

comercial, em que os estabelecimentos utilizam toldos e marquises para proteção de 

suas fachadas, e também em pontos de ônibus. Há linhas de ônibus somente nas 

Avenidas Suaçuna e Jacaúna.  
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 A Figura 73 mostra a calçada da Avenida Suaçuna, em que é possível 

avistar um ponto de ônibus com banco e proteção contra sol e chuva. O muro pertence 

à escola estadual Professor Newton Pimenta Neves, demonstrando que este 

estabelecimento de ensino não possui interlocução direta com a rua, os chamados 

“olhos da rua”. 

Figura 73 – Proteção contra as intempéries e falta de “olhos da rua” em um 

trecho da Avenida Suaçuna 

Fonte: A autora, 2018. 

 A sinalização, por sua vez, é adequada, em quantidade e qualidade, para 

os automóveis, mas não para os pedestres. As placas de trânsito estão presentes em 

todas as vias e os semáforos nos cruzamentos necessários. Porém, as faixas de 

pedestres existentes se encontram apagadas ou mesmo ausentes em pontos de 

grande fluxo. A Figura 74 mostra a condição da faixa de pedestre em um dos 

cruzamentos da Avenida Suaçuna. 
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Figura 74 - Sinalização precária na Avenida Suaçuna 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 Os obstáculos nas calçadas foram o segundo indicador com pior 

apontamento qualitativo pelo grupo observador. Como já foi colocado, existem 

diversos tipos de obstáculos em, praticamente, todas as vias, o que inviabiliza a 

caminhada segura. 

5.2.2 Resultados da pesquisa direta individual 

 Os resultados dessa modalidade de observação estão apresentados por 

critérios, com a intenção de comparar as ruas analisadas. 

 A pesquisa direta individual foi realizada em todas as ruas do recorte da 

Vila Aeroporto nos seguintes dias e horários: 

▪ 18 de agosto de 2018 (horário comercial): das 9h às 12h 

▪ 21 de setembro de 2018 (à noite): das 18h às 21h 

▪ 23 de setembro de 2018 (domingo): das 10h às 12h e das 15h às 

18h30 

 Nessa modalidade de pesquisa, as Praças Joaquim Neris Pereira e Emil 

Rached foram individualizadas por serem espaços de permanência. 
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• Quantidade de pessoas nas ruas 

 O Quadro 7 apresenta a intensidade do fluxo de pessoas nas ruas e nos 

espaços de permanência pesquisados da Vila Aeroporto. 

Quadro 7- Vila Aeroporto: quantidade de pessoas nas ruas 

 Horário 
Comercial 

À Noite Domingo (de dia) 

Avenida Suaçuna Grande  Média Média 

Avenida Jacaúna Grande Pequena Pequena 

Rua Jakeri Pequena Ausência Pequena 

Rua Jupará Média Pequena Pequena 

Praças Joaquim 
Neris Pereira e 
Emil Rached  

Média Pequena-ausência Grande 

Fonte: A autora, 2018, com base na observação direta individual. 

 As Avenidas Suaçuna e Jacaúna são as vias que apresentam a maior 

quantidade de estabelecimentos comerciais (vide zoneamento da área na Figura 33) 

e, por conseguinte, também o maior número de pessoas nas ruas, no horário 

comercial. Esse fluxo diminui durante a noite, quando a maior parte desses 

estabelecimentos fica fechada, o mesmo ocorrendo durante os domingos. O mapa 

(Figura 75) apresenta os estabelecimentos comerciais que permanecem fechados à 

noite e aos domingos. 

 A Rua Jakeri possui 100% de construções horizontalizadas, sendo a maior 

parte residencial. Essa característica contribuiu para que o fluxo de pessoas nesta via 

seja menor, basicamente de uso local.  

 A Rua Jupará possui uso misto, sendo predominantemente residencial na 

área próxima à Rua Jakeri e comercial junto à Avenida Suaçuna. Essa diferenciação 

também se manifesta na quantidade de pessoas, sendo que junto à porção comercial, 

o fluxo de pedestres é mais intenso durante o horário comercial. Durante à noite e aos 

domingos, o fluxo de pedestres é bastante limitado. 
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Figura 75 – Vila Aeroporto: estabelecimentos comerciais abertos e fechados à 
noite e aos domingos 

 

Fonte: A autora, 2018, com base cartográfica do Google Maps. 
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 Na Avenida Suaçuna as atividades são diversificadas, intercalando 

vestuário, drogarias, mercados, padarias e bancos, entre outros, como apresentados 

nas Figuras 76 e 77. 

Figuras 76 e  77 – Comércio e serviços na Avenida Suaçuna 

 Fonte: A autora, 2018. 

 Os serviços de alimentação exercem forte atratividade e convidam as 

pessoas a permanecerem nas ruas. A Figura 78 (à esquerda) mostra uma barraca de 

pastel que funciona aos sábados, pela manhã, na Avenida Jacaúna, enquanto a 

Figura 79 (à direita) apresenta alguns dos poucos estabelecimentos abertos durante 

o domingo à tarde, na Avenida Suaçuna. 

Figuras 78 e  79 – Serviços de alimentação nas Avenidas Jacaúna e Suaçuna 

Fonte: A autora, 2018.  
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 Desde setembro de 2018, está funcionando uma feira noturna entre a 

Avenida Suaçuna e a Praça Joaquim Neres Pereira, às quartas-feiras, das 17 às 22h. 

O horário de funcionamento atrai a população que retorna do trabalho. O projeto tem 

atraído famílias e jovens e, segundo os organizadores, “além das barracas de frutas, 

legumes e outros alimentos, também há estudo para inserir atividades de 

entretenimento para crianças. As bancas são instaladas em locais bem iluminados.” 

(CORREIO, 15/09/2018)46. A figura 80 mostra a Feira noturna recém-inaugurada na 

Vila Aeroporto. 

Figura 80 – Feira noturna na Vila Aeroporto 

 

Fonte: Correio (15/09/2018) 

 

• Locais de permanência e mobiliário urbano 

 As praças Joaquim Neris Pereira e Emil Rached (veja a localização nos 

mapas das Figuras 33 e 75) se localizam junto à uma bifurcação da Avenida Suaçuna 

e estão separadas por um campo de futebol e uma quadra coberta. (Figura 81). 

  

                                                           
46 RAMIREZ, Alenita. Projeto da Feira Noturna encontra boa aceitação. Correio, Campinas, 15 set. 2018. 
Disponível em http://correio.rac.com.br/_conteudo/2018/09/campinas_e_rmc/594615-projeto-da-feira-noturna-
encontra-boa-aceitacao.html. Acesso em: 02 nov. 2018.  

http://correio.rac.com.br/_conteudo/2018/09/campinas_e_rmc/594615-projeto-da-feira-noturna-encontra-boa-aceitacao.html
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2018/09/campinas_e_rmc/594615-projeto-da-feira-noturna-encontra-boa-aceitacao.html
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Figura 81 – Espaço esportivo junto à Praça Emil Rached 

Fonte: A autora, 2018 

 O espaço, concebido para práticas esportivas, é também utilizado para 

permanência de adultos e de crianças. No entorno do campo de futebol existem 

bancos que são comumente usados por adultos que levam crianças para brincar, 

como pode ser observado na Figura 82. 

 Durante as observações, em diferentes horários, foi possível perceber que 

a população local faz uso das instalações e do mobiliário urbano com boa intensidade. 

Mesmo assim, o local não conta com a iluminação necessária durante a noite para 

garantir segurança aos frequentadores, o que faz com que não exista uso dos 

equipamentos e do mobiliário urbano neste horário.  

 A quadra coberta conta com iluminação apenas externa, impedindo o seu 

uso ao cair da noite. O campo de futebol e o seu entorno não contam com nenhuma 

iluminação, limitando o uso e permanência das pessoas no local, apenas durante o 

dia.  

 A sequência de imagens a seguir (Figuras 82, 83 e 84) mostra a área do 

campo de futebol e do seu entorno fotografada no dia 23 de setembro de 2018, em 

diferentes horários. Na primeira imagem (figura 82), há pessoas nos bancos e crianças 

brincando no gramado, entre 15 e 16h. Na segunda imagem (Figura 83), por volta das 

18h, o crepúsculo impele as pessoas a se retirarem, o que acontece na sequência 

(Figura 84), diante da ausência de iluminação artificial no local. 
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Figuras 82, 83 e  84 – Sequência de imagens do espaço público de permanência 
junto à Avenida Suaçuna 

 
 

16h 

 
18h 

 
18h30 

Fonte: A autora, 2018. 
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• Iluminação pública e privada 

 Como mostrado no item anterior, o único espaço público de permanência 

do recorte estudado na Vila Aeroporto, não possui nenhuma iluminação, o que limita 

a sua utilização. 

 Nas ruas observadas no estudo, há discrepâncias de iluminação entre 

aquelas com função comercial em relação às residenciais. A avenida Suaçuna possui 

luminárias públicas que proporcionam iluminação de excelente qualidade (Figura 80).  

As demais vias pesquisadas não possuem iluminação adequada e, por isso, não 

transmitem segurança para um caminhante, como pode ser observado na Figura 85, 

que exibe a Rua Jupará, em primeiro plano, e a Avenida Suaçuna, ao fundo. 

 As vias locais47, a exemplo da Rua Jupará, utilizam lâmpadas a vapor de 

sódio em alta pressão que não se mostram eficientes pois, de acordo com o Manual 

de Iluminação Pública da Companhia de Energia Paranaense (COPEL, 2012, p. 19), 

“a grande desvantagem desta fonte luminosa é seu baixo índice de reprodução de cor 

(IRC), e a cor amarelada da luz emitida.”  

 

Figura 85 – Iluminação pública insuficiente na Rua Jupará 

Fonte: A autora, 2018. 

                                                           
47 Via que permite acesso às edificações e a outras vias urbanas, com grande acesso e pequeno volume de tráfego. 
Aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas 
restritas, com velocidade máxima de 30 km/h. (COPEL, 2012, p. 9) 
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 Ressalta-se que as Ruas Jakeri e Jupará não contam com a iluminação 

privada de estabelecimentos comerciais para auxiliar a pública.  

 

• Poluição e sujeira 

 As ruas pesquisadas no recorte da Vila Aeroporto não apresentaram 

problemas relacionados a odores desagradáveis que pudessem interferir na 

Caminhabilidade e na permanência das pessoas nas calçadas e nos locais de 

permanência.  

 Com relação ao descarte de lixo e entulho nas vias públicas, notou-se a 

existência de pouca quantidade de lixo nas avenidas com maior fluxo de pessoas e 

grande quantidade de lixo descartado indevidamente na rua Jakeri, uma via com 

zoneamento residencial. 

 A observação realizada em diversos dias permitiu verificar que essa prática 

é recorrente nesta rua. Em todas as datas, havia lixo e entulho nos mesmos lugares. 

As Figuras 86 e 87 mostram os lixos descartados na Rua Jakeri. 

 

Figura 86 – Lixo e entulho descartados em terreno situado na Rua Jakeri 

Fonte: A autora, 2018. 

 



135 
 

 

Figura 87 – Entulhos junto ao terreno da Rua Jakeri 

Fonte: A autora, 2018. 

 Notou-se que os descartes inadequados sempre ocorrem junto aos 

terrenos sem uso e em frente às casas que estão desocupadas, com placas para 

venda ou locação. 

• Faixa livre e acessibilidade 

 A Avenida Suaçuna possui calçadas com larguras variando entre 2,20m a 

2,80m. A maior parte dos estabelecimentos comerciais possui acessibilidade e, alguns 

deles, têm vaga de estacionamento demarcada para cadeirantes.  

 Contudo, na mesma avenida e também na Avenida Jacaúna, a precária 

manutenção das calçadas prejudica a mobilidade segura dos deficientes físicos, pois 

existem buracos, pisos danificados e, não ocasionalmente, caçambas e carros sobre 

as calçadas. 

 As piores situações foram observadas nas Ruas Jakeri e Jupará. A Rua 

Jakeri possui a calçada com a maior largura dentre os trechos estudados: 3,80m. 

Paradoxalmente, suas calçadas se apresentam com a pior manutenção (Figura 88) e 

ainda servindo como estacionamento para automóveis (Figuras 69 e 89). 

 A Rua Jupará, como já mencionado, possui inúmeros desníveis resultantes 

das rampas criadas para o acesso dos automóveis às garagens privativas. A rua conta 

ainda com árvores plantadas foram da faixa de serviço, avançando sobre a faixa livre.  
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Figuras 88 e  89  – Rua Jakeri: calçada com falta de manutenção (esquerda) e 

com automóvel estacionado irregularmente (direita) 

Fonte: A autora, 2018.  

 Observa-se que a norma de acessibilidade é cumprida somente nos 

estabelecimentos comerciais das principais avenidas comerciais e, ainda assim, com 

manutenção precária das calçadas e/ou uso inadequado das mesmas. 

 A situação retratada não difere daquela já constatada pela Prefeitura 

Municipal de Campinas e publicada no Caderno do Plano Diretor Estratégico, de 2017. 

A secretaria não dispõe de informações precisas a respeito da 
qualidade das calçadas, travessias e praças públicas. No entanto, é 
notável que a pavimentação das calçadas é de péssima qualidade e 
se destaca entre os temas de maior reclamação nos serviços de 
ouvidoria da prefeitura e atendimento 156. A manutenção e 
pavimentação das calçadas é tema de discussões e está em 
desenvolvimento um plano com objetivo de conscientizar da 
importância da manutenção e da responsabilidade de sua execução. 
Sobre as travessias em nível, também não há dados sobre percentual 
de calçadas adaptadas para acesso de pessoas em cadeira de rodas 
ou deficientes visuais, porém mais uma vez, é notória a não 
adequação dos sistemas físicos e de comunicação tátil ou visual do 
município. (CAMPINAS, 2017, p.109). 

 
 
5.3 Comparação, análise e inferência dos resultados da área central com os 

da Vila Aeroporto 

 Os resultados foram analisados à luz dos pressupostos teóricos utilizados 

nesse trabalho, comparando os recortes da área central com o da Vila Aeroporto. A 

figura 90 apresenta, comparativamente, os resultados da observação direta em grupo. 
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Figura 90 – Comparação dos critérios das observações em grupo 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

 Para melhor compreender os dados dos gráficos da Figura 90, fazem-se 

necessários alguns esclarecimentos. Na área central foram analisadas três ruas 

(General Osório, Francisco Glicério e Conceição), cada qual com quatro indicadores 

de qualidade (ótimo, bom, suficiente e insuficiente). Como a observação da área 

central contou com vinte voluntários, o valor máximo que os critérios poderiam 

alcançar seria de 60 pontos (3 ruas x 20 voluntários = 60 pontos máximos, por critério). 

 Na Vila Aeroporto o número de ruas observada foi maior – 4, e o número 

de observadores menor – 19. Assim, o número máximo de pontos que um critério 

poderia receber seria de 76 pontos (4 ruas x 19 voluntários = 76 pontos máximos, por 

critério). 

 De forma ampla, percebe-se que os cinco critérios observados pelo grupo 

de voluntários encontraram melhores resultados na área central - situando-se, 

majoritariamente, entre aceitável e bom -, do que na Vila Aeroporto, onde os mesmos 

critérios situaram-se, majoritariamente, entre insuficiente e aceitável. 

 As informações obtidas em campo evidenciam a permanência da 

desigualdade centro-periferia, também no que diz respeito ao acesso aos 

equipamentos e serviços urbanos. Ramírez e Narciso (2017, p. 143) reiteram que a 

persistência da periferia econômica é um problema pois, “quanto mais longínqua dos 

lugares públicos está a moradia, menor é a qualidade de vida, sobretudo em uma 

cidade dispersa”. A qualidade de vida não se limita ao direito de moradia e aos 

acessos aos equipamentos urbanos, ela transcende a esfera individual, colocando a 
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coletividade como sujeito. Nesse sentido, a noção de direito à cidade se aproxima ao 

de justiça socioespacial.  

 Cabe aqui uma analogia, a partir da visão de justiça socioespacial, entre o 

recorte urbano estudado da Vila Aeroporto com um distrito periférico de Barcelona, 

chamado Nou Barris. De acordo com Ribeiro (2017), em 2009, diante da perda de 

direitos sociais, frente à crise econômica internacional, seus moradores se uniram e 

iniciaram um movimento de resistência que culminou em um documento em que 

afirmavam que o problema não era a pobreza, mas a injustiça, traduzida na forma de 

desigualdade socioespacial. 

 Ribeiro (2017) destaca que os moradores de Nou Barris deram um passo 

fundamental, ao focarem na questão da injustiça, pois 

a passagem da pobreza para a injustiça recusa políticas 
assistencialistas, implementadas especialmente em um período de 
crises para paliar os conflitos, e coloca em primeiro plano os direitos. 
Esse fato traz um impacto relevante no nível social, pois, apesar dos 
limites do direito “formal”, alcança a reivindicação de uma determinada 
igualdade que não existe concretamente e, consequentemente, traz 
em seu bojo, a denúncia da desigualdade. Em segundo, inicia-se uma 
desconstrução da ideia de pobreza, que muitas vezes serve para 
estigmatizar bairros inteiros da cidade, implicando uma segregação 
dos moradores por meio do local de residência. (RIBEIRO, 2017, 
p.163) 
 

 O recorte urbano de Vila Aeroporto possui grande desigualdade em relação 

à área central, no que tange à infraestrutura urbana e no acesso aos serviços 

oferecidos pela cidade. Essa desigualdade insere-se no contexto da organização 

desigual e combinada da cidade delineada por Smith (1988). A percepção da injustiça, 

contudo, pode não ser facilmente assimilada, sobretudo quando as pessoas se 

sentem seguras por serem proprietárias de suas moradias. É como se a propriedade 

privada compensasse a ausência dos direitos coletivos relativos à cidade.  

 Verdi e Nogueira (2017, p. 107) afirmam que “o direito à propriedade 

privada é o centro gravitacional da sociedade burguesa. É onde a liberdade individual 

se realiza na prática, assegurada socialmente.” Daí se depreende o descaso com o 

espaço público, na Vila Aeroporto, mediante o descarte irregular de lixo e de entulho 

nos locais “de ninguém” e as rampas construídas nas calçadas para dar acesso ao 

automóvel, ainda que estas representem obstáculos instransponíveis para pedestres 

com mobilidade reduzida ou com deficiência motora.  
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 A interface das ruas com as edificações, por sua vez, é um critério que se 

relaciona com a sensação de segurança. Na área central, a interface é mais 

permeável, porém mais vigiada por câmeras e guaritas. Na Vila Aeroporto, os muros 

altos e os portões fechados das propriedades particulares passam a ideia de 

“fortificações”. Em ambas as áreas nota-se a “fobópole”, mediante a ideia de se 

separar, de proteger a si e a propriedade, da ameaça representada pelo outro.  

 De acordo com Verdi e Nogueira (ibid), “a segurança é o conceito que mais 

agrada o homem separado, egoísta, pois eleva, através da força policial, a garantia 

da pessoa (jurídica), dos direitos (burgueses) e da propriedade privada.” 

 Ressalta-se que o Estado, que teria a função de equalizar as desigualdades 

socioespaciais e cuidar da segurança não o faz pois, segundo Lefebvre (199148 apud 

Ramírez e Narciso, 2017, p. 138), este “está vinculado às instituições de poder 

dominante e às representações naturalizadas geradas por uma “lógica de 

visualização” hegemônica.” Essa perspectiva se confirma através dos resultados da 

observação individual de campo. 

 A quantidade de pessoas nas ruas e a permanência destas nos locais 

públicos, são critérios muito representativos para inferências acerca da relação entre 

a população e o lugar. Outros critérios fundem-se a esses, como a iluminação pública 

e privada, que representa a sensação de segurança, a poluição e a sujeira como 

termômetro de cuidado para com o espaço e a acessibilidade como ética, não como 

determinação legal. 

 O gráfico da Figura 91 foi confeccionado, a partir da atribuição de valores 

às medidas qualitativas utilizadas na observação de campo, com o intuito facilitar a 

comparabilidade dos recortes urbanos estudados.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 LEFEBVRE, Henri. The production of space. Oxford: Blackwell, 1991. 
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Figura 91 – Vila Aeroporto e Área Central: comparativo da quantidade de 
pessoas nas ruas e nos locais de permanência 

     Fonte: A autora, 2018.  

 

 Os locais e os horários foram individualizados, como se pode notar na 

figura 91, onde as cinco primeiras áreas situam-se na Vila Aeroporto e as seis últimas, 

na área central. A quantificação dos dados foi explicitada na metodologia. 

 Percebe-se o maior uso das ruas em horário comercial, em algumas se 

estendendo para o horário noturno. Essa constatação permite concluir que o uso do 

espaço público tanto na área central quanto da Vila Aeroporto está direcionado para 

o consumo. Esse fato também é confirmado quando se coteja a informação sobre a 

quantidade de pessoas nas ruas durante a noite e aos domingos, com os mapas dos 

estabelecimentos comerciais fechados nesses horários/dia. (vide Figuras 47 e 75) 

 Importante, então, analisar os espaços de permanência, pois esses tendem 

a ser locais de encontro ou aquilo que Knuijt (2015, p.87) denomina de “lugar pela 

criação de locais acolhedores para se ficar. As pessoas querem lugares para sentar, 

contemplar, debater, se exibir.” O autor diferencia espaço de lugar pela característica 

de interação social que o segundo possibilita. 

 As análises sobre os locais de permanência observados se mostraram mais 

complexas, uma vez que os seus usos são diferenciados pela expectativa que se tem 

deles. A esse respeito Ramírez e Narciso (2017) esclarecem que: 
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Os espaços públicos tradicionais, como são a praça, o parque e o 
jardim são utilizados em sua grande maioria pelas classes populares 
(...). Todos são de propriedade pública e não recebem atenção, a não 
ser que exista uma demanda política ou um projeto político intencional. 
Para as classes altas, embora reivindiquem, aparentemente, espaços 
públicos ou de propriedade pública de acordo com seus imaginários 
coletivos, não deixam de ser meras intervenções estéticas, pois os 
espaços públicos de sua cotidianidade são os espaços privados de 
uso público, como os centros comerciais e os clubes. (RAMÍREZ e 
NARCISO, 2017, p. 137) 

 O Largo do Rosário, na área central, é uma extensão das vias de amplo 

comércio, se constituindo como área de passagem. Daí porque seu uso coincida com 

aquele das ruas comerciais. 

 A Praça Carlos Gomes e o Centro de Convivência, ambos na área central, 

são espaços que contam com diversos equipamentos urbanos, arborização e 

atratividade. Tais atrativos, no entanto, não são suficientes para manter esses 

espaços com grande número de pessoas em todos os horários e em todos os dias. 

Seus usos são verificados com mais intensidade aos domingos ou como locais de 

descanso dos transeuntes, durante a semana. Contudo, esses espaços têm grande 

função econômica, pois agregam valor ao entorno.  A paisagem da Praça Carlos 

Gomes tem forte apelo da “natureza”, ainda que essa seja encarada como mercadoria, 

enquanto o Centro de Convivência, oferece a atratividade da Feira Hippie, que é uma 

atividade comercial de lazer. O Centro de Convivência não consegue, portanto, fazer 

jus ao seu nome. 

 A esse respeito, Vargas (2017) afirma que, em seus estudos, 

a sensação de segurança ao caminhar apareceu profundamente 
vinculada à “animação” dos espaços ou, como queremos, a 
indicadores de vitalidade urbana: presença de pessoas e de alguma 
quantidade de movimento veicular, corroborando as teses de 
“vigilância natural” e “olhos da rua”. (VARGAS, 2017, p.82) 

 

 Ainda assim, os investimentos públicos em iluminação moderna e eficiente 

foram direcionados para a área central, o que não se constituiu em aumento da 

vitalidade urbana, no sentido que Vargas (2017) a define, mas colabora para o 

aumento da segurança patrimonial. 

 Situação inversa se verifica no espaço da permanência observado na Vila 

Aeroporto, as Praças Joaquim Neris Pereira e Emil Rached. Esse local é muito 

utilizado para permanência, mesmo tendo poucos equipamentos para isso. Os bancos 

são amplamente usados e se dispõem no entorno do campo de futebol, que 
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permanece a maior parte do tempo ocioso. Porém, como já mencionado, o tempo de 

uso do espaço é limitado pela ausência de iluminação artificial. 

 O espaço de permanência da Vila Aeroporto possui a vitalidade urbana que 

os da área central não possuem, mas é negligenciado pelo poder público local.  

Harvey (1980) entende que a estruturação espacial é, muitas vezes, planejada para 

desestruturar os processos sociais. 

É um meio conveniente de evitar algumas das complexidades da 
interação entre a forma espacial e o processo social, porque propõe 
uma estrutura causal simples, na qual a forma espacial afeta o 
processo social, isto é, ignorando a própria dinâmica do processo 
social (...). (HARVEY, 1980, p.32) 
 

 A Feira livre noturna, que ocupa a rua que tangencia esse espaço de 

permanência, por sua vez, possui ótima iluminação artificial, o que colabora para o 

bom desempenho das atividades. Evidencia-se, mais uma vez, a preponderância das 

atividades econômicas sobre as sociais, com a anuência do poder público. 

 A acessibilidade é tratada mais como norma do que como um processo 

inclusivo baseado na ética. Os locais públicos e privados, de uso coletivo, seguem a 

normatização obrigatória na área central e possuem adaptações precárias na Vila 

Aeroporto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo sobre Caminhabilidade impõe a necessidade de relacionar os 

conceitos de Natureza, Sustentabilidade, organização socioespacial urbana, 

vitalidade urbana e, não menos importante, o de interação social ou conviviabilidade.  

 Essas relações são importantes para demonstrar a linha de raciocínio 

dessa pesquisa. 

 Se o Homem é Natureza, as ações antrópicas se constituem como causa 

e consequência dessa confluência. Contudo, no sistema de (re)produção capitalista, 

o vínculo homem-natureza foi ideologicamente dissociado e a relação social foi 

hierarquizada, a partir do domínio dos meios de produção, da apropriação da terra e 

do trabalho, por uma pequena parcela da população. 

 Foi estabelecida uma relação antropocêntrica e perdulária que priva grande 

parte da humanidade das condições de dignidade e consome, literalmente, o planeta 

à revelia de qualquer preocupação com a sua finitude. Nas cidades, essa situação se 

reflete na organização espacial desigual, historicamente construída pelas elites 

econômicas e pelos agentes especuladores, com a conivência do poder público. Essa 

forma de re(produção) e de apropriação tornou o espaço urbano insustentável. 

 É por isso que a Sustentabilidade merece ser colocada como uma força de 

resistência, questionadora do sistema vigente. A sustentabilidade urbana, por sua vez, 

defende a equidade socioespacial e o pleno gozo da cidade, através do acesso 

universal aos serviços e aos equipamentos urbanos, bem como a participação popular 

em todas as decisões de poder.  

 A pergunta inicial dessa pesquisa era se a Caminhabilidade poderia se 

converter em uma possibilidade para a sustentabilidade urbana.  

 O conceito de Caminhabilidade se funde ao de pertencimento e ao de 

conviviabilidade, na medida em que propõe que as pessoas experimentem a cidade, 

e não apenas passem por ela. Andar é uma condição física para se deslocar, caminhar 

é uma opção consciente para vivenciar o ambiente. 

 O caminhante tem um olhar curioso sobre o espaço e se sente atraído pelas 

relações sociais, ainda que não as estabeleça, de imediato. Segundo Jacobs (2011), 

essa interação surge dos encontros mais fortuitos.  Os vínculos são paulatinamente 

estabelecidos, tornando-se inalienáveis. Esse é o embrião do pertencimento em 

relação ao lugar. 
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 Desta maneira, a Caminhabilidade pode se converter em uma ferramenta 

para a Sustentabilidade Urbana, funcionando como um fator motivador da interação 

social, condição essencial para se pensar coletivamente a cidade. 

 Contextualizada a questão inicial, teoricamente, a pesquisa buscou 

responder, empiricamente, em que medida a Caminhabilidade pode contribuir para a 

sustentabilidade urbana em Campinas. 

 Para responder à questão, foram analisados dois recortes urbanos, um na 

área central e outro na Vila Aeroporto, com a intenção de abarcar também uma área 

de periferia geográfica e econômica e compará-la à área central. 

 A pesquisa de campo foi realizada por um grupo de voluntários e pela 

observação direta da pesquisadora nos dois recortes urbanos.  Os objetivos 

específicos se pautaram na relação entre a infraestrutura urbana com a vitalidade 

urbana e com a permanência das pessoas nas ruas. 

 O grupo de voluntários percorreu os trechos pré-definidos e registrou a 

qualidade do lugar, a partir da observação de determinados serviços e equipamentos 

urbanos. A observação direta individual, feita pela pesquisadora, percorreu diversas 

vezes as duas áreas de estudo para registrar a quantidade de pessoas nas ruas e a 

utilização dos espaços de permanência, durante o dia e a noite. Analisou também as 

condições da iluminação, da acessibilidade e a presença de poluição e lixo. 

 Os resultados das pesquisas de campo confirmaram a permanência das 

desigualdades centro-periferia, evidenciando a melhor qualidade dos serviços e dos 

equipamentos urbanos na área central em detrimento àqueles da periferia. A 

sinalização, a iluminação pública, a qualidade das calçadas, a proteção contra as 

intempéries e a arborização apresentaram qualidade satisfatória a boa na área central 

e insatisfatória no recorte urbano da Vila Aeroporto. 

 A mesma situação foi observada em relação à permeabilidade das 

fachadas, sendo estas mais ativas na área central e, praticamente “mortas” na Vila 

Aeroporto. Essa diferença, no entanto, mostrou-se mais evidente em relação ao 

horário, pois a maior presença de pessoas nas ruas está condicionada ao 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais.  

 Há grande quantidade de pessoas nas ruas de amplo comércio, durante o 

horário comercial. Essa quantidade diminui aos domingos e durante a noite, quando 

a maioria desses estabelecimentos permanece fechada. A esse respeito, Jacobs 

(2011) e Vargas (2017, p.81) esclarecem que “é possível assumir que, em geral, a 
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presença de pessoas, fator gerador de segurança contra o crime, esteve associada à 

existência de atividades comerciais e estas a um arranjo arquitetônico 

predominantemente contínuo e permeável.” 

 Os locais públicos de permanência, como as praças e os parques, 

poderiam ser opções ante ao lazer comercial, porém, os espaços de permanência da 

área central, dotados de grande infraestrutura, estão subutilizados. Há duas 

explicações possíveis para tal situação. A primeira seria o medo da criminalidade e a 

segunda seria a opção por não se relacionar com o outro, sobretudo com o diferente. 

A mixofobia ganha terreno em cidades apartadas. Essa situação cria resistência à 

Caminhabilidade e, consequentemente à apropriação do espaço público como local 

de exercício da cidadania.  

 Arendt (2007) destaca o problema da falta da vida em sociedade: 

Para o indivíduo, viver uma vida inteiramente privada significa, acima 
de tudo, ser destituído de coisas essências à vida verdadeiramente 
humana: ser privado da realidade que advém do fato de ser visto e 
ouvido por outros, privado de uma relação objetiva com eles 
decorrente do fato de ligar-se e separar-se deles mediante um mundo 
comum de coisas, e privado da possibilidade de realizar algo mais 
permanente que a própria vida. (ARENDT, 2007, p. 68) 

  
 Na ausência de alteridade, o desenho urbano configura-se como algo hostil 

ao caminhante. O uso das calçadas como extensão das propriedades privadas, 

mediante a construção de rampas para os carros, como estacionamentos e como 

depósito de materiais é um exemplo da visão individualista e privativa do espaço 

público, não concebendo-o como local de direito coletivo. 

 Por sua vez, a organização do espaço pelo poder público, sem a consulta 

à comunidade, certamente implicará na criação de espaços estéreis, desprovidos de 

vitalidade e de conviviabilidade. 

 Na Vila Aeroporto, o espaço público de permanência não possui 

infraestrutura adequada, embora tenha sido percebida alguma interação entre as 

pessoas. O local é frequentado apenas durante o dia, pois não possui iluminação 

pública para a permanência das pessoas durante a noite.   

 A pesquisa apontou que nos dois recortes urbanos há grande mobilidade a 

pé, em função da atratividade exercida pelas atividades comerciais, o que não 

representa a Caminhabilidade, pois esse conceito está relacionado à busca pela 

interação social, à necessidade de conviver em comunidade, ao resgate da dignidade 

da vida nas cidades. 
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 A Caminhabilidade das áreas pesquisadas se encontra limitada, ora pela 

infraestrutura precária, ora pelo receio dos moradores em se relacionar com o outro, 

com o diferente e ter de assumir os compromissos sociais dessa interação. Desta 

forma, a contribuição da Caminhabilidade para sustentabilidade urbana de Campinas 

apresenta-se incipiente.  

 Sugere-se novos estudos sobre a Caminhabilidade em Campinas, com a 

incorporação de novas áreas de pesquisa, com o intuito de ampliar a comparabilidade 

e tecer novas relações, sempre na perspectiva da Caminhabilidade como 

instrumentalização sociopolítica.  

 Propõe-se também o estudo da Caminhabilidade atrelado ao exercício da 

cidadania e à formação de laços comunitários.  

 Ressalta-se que a temática é de extrema relevância por propor 

intervenções urbanas relativamente simples, para problemas amplos sem ter, 

contudo, a pretensão de resolver os problemas estruturais da cidade. Todavia, sua 

concepção está intimamente ligada à organização socioambiental, merecendo 

destaque nas agendas de planejamento urbano. 
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