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1. INTRODUÇÃO

No âmbito do programa Passagens 
desenvolvido pelo IVM no Brasil, o escritório 
Readymake foi chamado para realizar um 
estudo complementar sobre o retrato dos 
moradores que habitam nas áreas definidas 
como locais demonstradores do concurso 
Passagens em São Paulo. 
São no total três locais, situados no distrito 
do Jardim Ângela que constituem elos 
fundamentais para o abastecimento dos 
bairros habitacionais da região, mas que 
apresentam situações de risco, geradas 
pelas configurações espaciais precárias das 
passagens e pelas tensões sociais existentes. 

Esquecidas dos mapas oficiais, as passagens 
do Jardim Ângela apresentam variações 
tipológicas infinitas e se constituem, apesar da 
precariedade, como canal de transposição das 
barreiras inerentes à topografia acidentada da 
região e garantem a conexão entre os bairros e 

os grandes eixos de mobilidade metropolitana, 
como os corredores exclusivos de ônibus 
-BRT- previstos na artéria principal da avenida 
M’Boi Mirim. 

O trabalho do IVM no âmbito da pesquisa 
Passagens realizada em 2015, evidenciou a 
malha densa de atalhos que permeiam o tecido 
urbano e traçam dentro da densidade dos 
bairros vernaculares as únicas vias de acesso 
usadas pelos moradores. 
Eles encarnam a oportunidade de um espaço 
público, ausente do território cujos menores 
interstícios foram aproveitados para a 
implantação de novas moradias. As passagens, 
como micro espaços ainda preservados, 
oferecem, além da mobilidade, outras 
funções sociais e culturais, hoje apropriadas 
esporadicamente pelos moradores e que esse 
trabalho pretende apresentar. 
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1.1.  ESCOPO E OBJETIVOS 
DO TRABALHO

A abordagem analítica das três passagens 
do Jardim Ângela até então revelou o 
panorama social da região segundo um olhar 
mais técnico e estatístico. Tendo em vista o 
propósito de concretizar o concurso, surge 
a necessidade de uma análise social mais 
aproximada no âmbito interativo, como forma 
de acessar a leitura dos próprios usuários 
sobre os espaços que são alvos do concurso.
Sendo assim, essa pesquisa teve como 
objetivo a consolidação de um contato 
entre o projeto Passagens Jardim Ângela e 
a comunidade, isto é, trabalhou tanto para 
informar as pessoas sobre a presença e o 
trabalho do Instituto naquele local, quanto 
para registrar a leitura da comunidade sobre as 
passagens em um documento que dê base para 
os futuros concorrentes do concurso.
Entende-se que com a abertura de um canal 
de diálogo com a comunidade local se possa 
compreender dinâmicas socioespaciais que 

justificam a existência desses espaços de 
conexão urbana assim como suas limitações e 
potencialidades.
Abrir um canal com a comunidade inclui 
considerar além do discurso explícito 
dos entrevistados (que poderia ser escrito 
ou alcançado por meio de comunicação 
remota), as percepções próprias da interação 
comunicativa, isto é, possíveis tensões, e 
cuidados em tratar de assuntos relacionados às 
passagens.
Acredita-se que tais percepções implícitas 
são elementos ricos de complementação 
do desenho das dinâmicas sociais que 
englobam os espaços em questão, o que 
justifica a decisão de ir a campo conversar 
diretamente com os moradores. As percepções 
mais pertinentes encontram- se descritas 
mais detalhadamente em “Percepções de 
funcionamento em campo e limitações”, no 
intem 2.3 deste mesmo relatório.



7

INTERPRETAÇÃO GERAL DAS DIRETRIZES DO 
ESCOPO

O escopo apresenta quatro objetivos que 
nortearam desde a elaboração do questionário 
de campo até a sintetização dos dados. Esses 
tópicos permeiam todos os quadrantes de 
perguntas do questionário, cuja estrutura 
encontra-se detalhada no capítulo seguinte, 
sobre a metodologia de trabalho.  

1. Perfil das pessoas entrevistadas:

Inclui não somente informações básicas 
sobre o núcleo familiar, tempo de moradia na 
região, faixa etária e outras atividades, mas 
também qualquer informação presente no 
discurso dessa pessoa que permita entender de 
que forma a posição enquanto indivíduo nessa 
comunidade interfere na sua relação com as 
passagens. 

2. Percepções espaciais dos passantes:

Consiste tanto nas considerações físicas (de 
desenho) quanto nas dinâmicas sociais que 
levam às atuais condições dos espaços em 
questão, tais como quais são os perfis das 
pessoas que tem mais liberdade e menos 
liberdade de transitar e permanecer, aquem 
esses espaços são acessíveis e de que forma 
as pessoas se apropriam. Esse item tem como 
objetivo determinar a leitura própria que 

tem cada entrevistado sobre a passagem e 
confrontar essa visão com o perfil da pessoa 
(gênero, faixa etária, atividade professional). 

3. Relação de cada passagem com o 
entorno:

Consiste em entender quais as pontes feitas 
por cada passagem, que lugares se conectam 
através deste atalho e quais os propósitos 
com que são usadas. Isto é, compreender o 
que dá sentido à existência desse espaço, 
como se encaixa no seu entorno e qual é seu 
significado.
Cabe dentro deste propósito evidenciar as 
polaridades locais, os lugares de encontro, os 
lineares comerciais, e os pontos de transportes 
principais da área. 

4. Sugestões de intervenção nas 
passagens:

Compreender qual é o público que utiliza esses 
espaços e quais permanências e alterações 
podem ser interessantes para melhorá-los para 
os usuários. 
Entender em que aspectos as sugestões e 
críticas dos usuários podem ser materializadas 
no espaço das passagens ou que tipo de 
atividades poderiam ser implantadas.
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O IVM contratou para este trabalho de 
pesquisa a Readymake, escritório de 
arquitetura e urbanismo cuja sócia Camille 
Bianchi já era encarregada da coordenação 
da pesquisa Passagens Jardim Ângela. Duas 
arquitetas, Raquel Araruna, formada em 
2015 e Luiza Amoroso de Oliveira, aluna 
de sexto ano na FAUUSP, participaram do 
desenvolvimento da pesquisa. 
Para garantir a viabilidade do estudo 
considerando o número importante de 
entrevistas a serem feitas e a extensão 

1.2. A EQUIPE DE TRABALHO

geográfica da área de estudo, foi assinada 
uma parceria com alunos da faculdade de 
arquitetura Anhembi Morumbi, orientados 
pela professora Isabela Lemos. 
Vale indicar que a professora foi colocada em 
contato com a Readymake pelo próprio fórum 
de pesquisadores da região do Jardim Ângela, 
a pesquisa beneficiou então diretamente dos 
laços criados com os núcleos de pesquisa 
presentes na área de estudo e com quem o 
IVM abriu diferentes parcerias acadêmicas.

Imagem 1. Equipe de trabalho
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1.3. TERRITÓRIO DEFINIDO DA 
PESQUISA 

1.3.1. PASSAGEM BAMBUZAL
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As passagens selecionadas da área do 
Bambuzal fazem a transposição do morro 
do Jardim Caiçara, propiciando o acesso 
à UBS Jardim Caiçara e aos pontos de 
ônibus localizados nos arredores, mais 
especificamente na rua Tobias Stimmer e na 
Gagliano Netto. Além desta rua, encontram-se 
as polaridades comerciais ao longo da avenida 
Comandante Sant’Anna que influenciam os 
fluxos pedonais locais. Também vale ressaltar 
a “pracinha do Bambuzal”, localizada na 
Rua Colônia Nova, muito frequentada para 
atividades de lazer nos finais de semana ou 
para uso do ponto ônibus ali existente. 
Essa região apresenta uma ocupação densa 
com parcelamento do solo que produziu 
quadras com grandes profundidades, 
permitindo a ocupação em um mesmo lote por 
várias unidades residenciais. 
Há pouquíssimo comércio, predominando 
o uso residencial e justificando os fluxos 
até as polaridades comerciais da avenida 
Comendador Sant’Anna.
O trecho situado entre a praça da UBS e a 
passagem Joaquim Martins de Souza viela 
mais usada do percurso, pois além de ter 
melhores condições de caminhabilidade 

possui um número significante de moradores 
lindeiros e possibilidades de permanência 
mais claras, como a pracinha em frente à UBS, 
onde foram instalados aparelhos de ginástica, 
e patamares mais largos. Além disso, possui 
um fluxo mais constante de pessoas que sobem 
em direção à UBS. Por ser uma passagem 
um pouco mais larga, existe conflito entre 
os pedestres e as motocicletas que usam a 
viela como via de escape ou atalho. Durante 
os finais de semana, nas proximidades da 
Pracinha da UBS e na Rua Leonor Teles são 
realizados churrascos e pancadões na rua.
Além da praça, a área não possui nenhum 
mobiliário de descanso ou de lazer. Há falta de 
segurança nas escadarias devido à ocorrência 
de assaltos, à presença de tráfico de drogas , e 
fisicamente por conta da ausência de corrimões 
e estrutura de apoio adequado em todos os 
trechos. O sistema de iluminação pública é 
precário, embora as luzes tenham sido trocadas 
recentemente por led. 
Os trechos de terra tornam a passagem 
inacessível em dias chuvosos obrigando 
os moradores a fazerem desvios pelas ruas 
asfaltadas.
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1.3.2.  PASSAGEM MENININHA
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As passagens da Menininha possuem grande 
fluxo de pedestres principalmente em direção 
à centralidade da Padaria Menininha e do 
supermercado 3M, pontos de referência 
local, aos pontos de ônibus da M’Boi Mirim, 
situados no Terminal provisório Jardim 
Ângela onde está previsto a implantação do 
futuro terminal, e à UBS local. 
É uma área de convergência chave de eixos 
importantes da região tais como a avenida 
Agamenon que desemboca no sul na M’Boi 
Mirim e que se interliga com a rua Simão 
Caetano Nunes, também via importante de 
acesso aos bairros no norte da avenida. 
O linear comercial ao longo da M’Boi Mirim, 
a Escola estadual CEI Tiquira recentemente 
construída e a UBS Jd. Paranapanema são 
pequenas polaridades locais que adensam os 
fluxos de pedestres.

A região da Menininha apresenta uma 
ocupação adensada. Em decorrência das 
grandes declividades do relevo dessa região, 
o arruamento produziu muitas curvas e 
quadras estreitas gerando lotes com pouca 
profundidade, o que determina uma ocupação 
predominante de uma unidade residencial 
por lote. As calçadas são estreitas, com 

pavimentação precária e irregular, até 
inexistente em certos trechos, interrompidas 
pelas rampas para o acesso aos veículos. A 
maioria das edificações apresenta tipologias 
dominantes de casas térreas ou sobrados.

Por estar muito próximo do grande polo 
comercial da região da M’ Boi Mirim, há 
pouco comércio nas ruas mais internas. 
Predominando o uso residencial e a presença 
de igrejas, escolas, unidades de saúde ou 
pequenos comércios no padrão sobrado 
(comercio no térreo e casa no superior). Áreas 
livres ou ajardinadas são muito restritas e a 
arborização viária é quase inexistente.

O percurso questiona a capacidade de 
transposição da avenida M’Boi Mirim ao 
propor uma passagem implantada de um lado 
e do outro desse eixo. De fato, esta avenida é 
percebida como barreira pelos moradores que 
distinguem as áreas separadas por ela como 
bairros diferentes. Pela ausência de faixa 
adequada e farol para pedestres, a travessia 
neste cruzamento é quase impossível, portanto 
feita quotidianamente pelos moradores com 
risco serio de atropelamento. 
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1.3.3.  PASSAGEM FUNDÃO
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A região do Fundão, em decorrência da 
urbanização mais recente apresenta maiores 
carências de equipamentos públicos e infraes-
trutura. Tem ocupação adensada com carac-
terísticas de mais de uma unidade residencial 
por lote em várias quadras.
Apresenta as tipologias dominantes de casas 
térreas ou sobrados, com coberturas ou com 
lajes.  De forma geral predomina o uso resi-
dencial e pequeno comércio além de igrejas 
entre as quadras residenciais. 
A passagem selecionada na área do Fundão 
é a única dentre os 03 locais demonstradores 
que se encontra na Área de Preservação dos 
Mananciais (APM).  A identidade da própria 
passagem pode ser diretamente relacionada a 
seu posicionamento mais estratégico que as 
demais quanto às questões ambientais. 
A passagem é constituída por dois trechos 
interrompidos pela avenida M’Boi Mirim. A 
duas sequencias apresentam características ex-
tremamente opostas, apesar de constituir uma 
passagem em si, quotidianamente frequentado 
pelos moradores. 
O primeiro trecho consiste em uma escada-
ria comprida e íngreme (3A) que desce da 
rua Hugo Freire de Carvalho até a M’Boi 

Mirim, muito frequentado pelos moradores 
por desembocar perto do ponto de ônibus na 
avenida. 
A conexão lateral com as entradas das casas 
foi extremamente mal resolvida. 
Existem espaços adjacentes à essa passagem 
que propõem um uso enquanto locais de 
permanência. Há no entanto, uma apropriação 
civil muito caracterizada por tensões sociais
que culmina no esvaziamento desses espaços.
Essa passagem é geralmente evitada nos 
horários noturnos ou muito cedo de manhã, 
principalmente por mulheres, sendo assim, 
necessário que haja uma mobilização familiar 
para acompanhá-las do ponto de ônibus da M’ 
Boi Mirim até as ruas localizadas na parte de 
cima da escadaria ou o contrário.
Diferentemente dos percursos da Menininha 
e do Bambuzal, não se nota a presença de 
muitas crianças brincando nas proximidades 
da escadaria, e acredita-se que a principal 
razão disso seja o contexto social local muito 
permeado por tensões, fazendo com que as 
famílias não deixem seus filhos muito livres 
para interagirem nos espaços públicos.
Atravessando a avenida M’Boi Mirim, a 
passagem continua pela rua Isabel de Olivei-
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ra, uma rua plana até a rua do Córrego) que 
possui na sua parte central, uma massa d’água 
canalizada a céu aberto, com arborização nas 
laterais. Apesar da água muito poluída e fétida 
e da existência de espaços de permanência 
precários, essa área ainda propicia um am-
biente agradável com possibilidade de usos 
diversos pelos moradores. 
No fim do trecho de córrego aberto, este é 
tamponado e configura-se um alargamento 
da rua que propicia outro espaço de con-
vívio apreciado pelos moradores nos finais 

de semana. A rua do Córrego está inserida no 
programa da prefeitura “Rua Aberta”, portanto 
o tráfego de veículos (públicos e privados) 
que compartilha esse espaço com pedestres e 
bicicletas durante a semana, é interrompido 
aos domingos e feriados para uso recreativo 
comunitário. 
Além disso, aos sábados ocorre feira livre na 
rua e após a liberação da via por este uso, os 
próprios moradores mantêm a área fechada 
para a passagem de veículos.

Imagem 3. Menininha (2D) Imagem 4. Menininha (3A)Imagem 2. Bambuzal (1A)
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Este relatório se estrutura em 5 capítulos, 
os quais tratam do processo de pesquisa de 
campo e das conclusões tiradas a partir da 
sistematização dos dados coletados pelas 
entrevistas feitas com moradores e passantes 
dos percursos do Jardim Ângela que são alvo 
do concurso lançado pelo IVM (Instituto 
Cidade em Movimento). 
O primeiro capitulo se trata dos primeiros 
passos da pesquisa, isto é, a interpretação 
e o desdobramento do escopo assim como 
o reconhecimento das áreas que foram 
pesquisadas em campo.
O segundo Capítulo, deste mesmo relatório, 
descreve a metodologia do processo de 
pesquisa de campo, desde a elaboração 
e desenvolvimento dos questionários até 
as limitações percebidas em campo e a 
sistematização dos dados. 
O terceiro capitulo passa a apresentar 
resultados da pesquisa de Campo no tocante 
ao perfil dos entrevistados, isto é, dados 
brutos sobre gênero, idade, atividades 
profissionais relacionando-os às condições 
de entrevistas e comparando-os com dados 
prévios da pesquisa anteriormente feita pelo 
IVM;
O capítulo quatro , por sua vez, se constituiu 

a partir do cruzamento de dados e análises, 
assim como percepções sobre os fluxos e 
atividades socioculturais que se dão nas 
passagens em questão e nos seus entornos. 
Sendo assim, para mapear os deslocamentos 
com propósitos e momentos diferentes, 
considerando que cada tipo e horário de 
deslocamento gere percepções sobre o espaço 
diferentes, o capitulo se divide em três: 
deslocamentos para Trabalho, deslocamentos 
referentes às crianças e deslocamentos de 
finais de semana. 
Cada sub item deste capitulo esclarece em que 
escala esses deslocamentos se dão e de que 
forma eles se relacionam com os espaços que 
são alvo desta pesquisa. 

Por fim, o capitulo cinco expõe a opinião dos 
entrevistados sobre os espaços em questão, 
desde a relação com o bairro, os vínculos 
sociais e espaciais, as referências de espaço 
que essas pessoas têm que acabam interferindo 
na forma com que elas olham e se apropriam 
desses lugares, até o reconhecimento das 
dinâmicas que imperam nas passagens e 
até que ponto essas dinâmicas influem na 
utilização e apropriação do espaço que é 
público.

2. METODOLOGIA
2.1. ESTRUTURA DO 
RELATÓRIO
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2.2. DINÂMICA DE TRABALHO 
EM CAMPO 

Foi constatado durante a primeira fase da 
pesquisa que os fluxos e o perfil dos usuários 
se diferenciam muito em propósito, entre os 
dias de semana e os finais de semana, sendo 
necessário para uma compreensão mais 
abrangente sobre o contexto da passagem, que 
as entrevistas fossem realizadas nesses dois 
momentos. Para tanto, as pesquisas de campo 
foram realizadas, em todos os três percursos, 
ao menos em um dia da semana, geralmente 
na quinta ou na sexta feira, e um dia do final 
de semana, sábado.

Ainda, constatou-se a necessidade de 
incorporar nas pesquisas a variação dos fluxos 
em um mesmo dia, uma vez que o concurso 
tenha como propósito reforçar o papel dessas 
passagens como elementos de facilitação 
do fluxo interno ou até os grandes eixos de 

infraestrutura de mobilidade e como o papel de 
espaço de permanência. 

Sendo assim, nos dias de semana as entrevistas 
foram realizadas:  
- Na parte da manhã (8hrs às 12hrs), com o 
intuito de abordar primeiramente as pessoas 
que ainda estivessem se deslocando para o 
trabalho até um horário em que a maioria dos 
passantes eram pessoas que tinham uma rotina 
mais fixa no bairro e ocupavam as passagens 
com outros propósitos (deslocamentos 
secundários); 
- Na parte da tarde (16 horas às 18:30 horas), 
com o objetivo de abordar pessoas que 
estivessem voltando do trabalho e pessoas 
que já estivessem em atividades rotineiras pós 
trabalho.
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ITENS PRINCIPAIS DO QUESTIONÁRIO

Considerando o escopo pré-estabelecido para 
o cumprimento dos objetivos da pesquisa, 
foi elaborado um questionário como guia de 
perguntas para os moradores distribuído em 5 
categorias definidas da seguinte forma:  

1. Perfil:

O perfil tem como objetivo de situar os mo-
radores no contexto do bairro, isto é, obter 
informações sobre o histórico do entrevistado, 
desde quando ele mora na região, a família 
dele -se tem filhos, de que idade, se eles têm 
familiares morando perto. 

2. Fluxos, polaridades e conectivi-
dade: 

A abordagem dos fluxos quer entender os des-

locamentos durante a semana e fim de semana 
do entrevistado, com o objetivo de mapear a 
rotina dele através das atividades de trabalho 
e de lazer. O entendimento das polaridades 
geográficas no dia-dia dos moradores é chave 
para identificar a relação entre a passagem e as 
referências territoriais e como ela se interliga 
com as centralidades de transportes (terminal, 
pontos de ônibus). 
As perguntas abordam o lugar de trabalho, de 
compras, de lazer, o lugar de atendimento de 
saúde frequentado, o tempo de deslocamento, a 
recepção de mercadorias até a casa. 
O questionário também quis identificar o uso 
da passagem, qual é o trecho dela mais usada 
pelo entrevistado, e se tem algum evento que 
faz ele usar outro trecho do percurso selecio-
nado. 
A análise dos fluxos se focou, por fim, sobre 

2.3. DEFINIÇÃO E EVOLUÇÃO 
DO QUESTIONÁRIO
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a passagem em si, com o intuito de saber que 
tipo de atividades acontecem dentro dela e se 
essas atividades sofrem variações segundo 
horário do dia.

3. Percepções: 

A percepção quer evidenciar a opinião do 
entrevistado no que diz respeito à passagem 
em sua totalidade e em trechos mais especí-
ficos, considerando que o percurso escolhido 
apresenta configurações de passagens muito 
heterogêneas. 
O questionário aborda a percepção positiva 
ou negativa, os desejos de melhoria e / ou 
mudança das passagens, os elementos que 
mais incomoda o usuário, e se tem algum fator 
que impede o uso da passagem, no caso em 
horário especifico ou não. 
Em relação as percepções, foi perguntado se 

o entrevistado conhece alguma entidade que já 
vez uma ação de revitalização numa escadaria 
da região e que tipo de outras atividades pode-
riam ser implantadas.
 
4. Relações público – privadas:

Diante a carência de espaço público na região, 
foi observado ao longo da primeira fase da 
pesquisa Passagens o uso informal dos espaços 
das passagens como alternativo de lugar de 
encontro ou de atividades domesticas. 
Para entender se esse tipo de usos se repete 
nas três passagens do concurso, as perguntas 
abordam a permanência ou não da pessoa na 
rua e para que tipo de atividade (brincar com 
crianças, feira, conversa com vizinhos etc..) 
assim como as observações dos entrevistados 
sobre outros tipos de atividades informais que 
possam acontecer nas passagens. 
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A elaboração do primeiro questionário foi 
fortemente embasada na tradução do escopo 
explicitada no item anterior deste relatório. 
Sendo assim, a primeira versão do questioná-
rio tinha intensões muito claras de informa-
ções a serem extraídas em campo, mas fortes 
limitações relacionadas à pratica de entrevis-
tar. 
Junto a esse questionário foi elaborado um 
documento de explicação dos objetivos de 
cada item do questionário para guiar a conver-
sa dos entrevistadores, uma vez que parte do 
grupo foi composto por estudantes que talvez 
não tivessem a mesma familiaridade com o 
projeto como as pessoas que elaboraram este 
questionário. 
Uma das principais limitações deste questio-
nário foi o número de perguntas. Algumas 

perguntas não precisavam estar escritas pois 
no decorrer da conversa muitos entrevistados 
as respondiam naturalmente, da mesma forma 
que outras perguntas tinham respostas obvias 
implícitas no discurso. O grande número de 
perguntas alongou muito as primeiras entre-
vistas (entre 20 e 25 minutos cada uma) não 
somente em razão das repetições, mas também 
pela ausência de uma linearidade de questões 
que acabavam confundindo os entrevistadores. 
Outra limitação deste questionário foi a 
descontinuidade dos assuntos.  No discurso 
falado algumas perguntas que não perten-
ciam ao mesmo “ quadrante” se conectavam 
mais naturalmente que a lógica segmentada 
das questões, tornando mais difícil a leitura 
da entrevista diante da tentativa de não ser 
repetitivo.

EVOLUÇÃO DO FORMATO DO QUESTIONÁRIO
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BAMBUZAL 

Trecho da passagem: 1A / 1B / 1C / 1D 

Data :   Horário:   nº: 

 

1. Apresentação 

1.a). Quem somos, IVM, Projeto passagens, concurso, para 
que estamos ali. 

1.b). Explicar a passagem, todo o percurso da passagem em 
questão.  

2.Questionário 

2.a) Perfil do entrevistado 

(Mapa)   Passante   Morador 
 
Nome 
Idade   sexo:      
Trabalha fora: S / N  Onde: 
 
Faz parte de associação local (politica, igreja, projeto social, 
coletivo, outros...) 
Qual? Onde fica? 
Tem algum projeto acontecendo aqui no bairro? 
O que você faz nesse projeto?  
  
Filhos:  S / N   Quantos:   moram em casa: S/N 
Idade dos filhos:  
Estudam onde:   
Outras atividades: 
Brincam / saem onde?   
Amigos dos filhos moram por perto?  
Você costuma acompanhar seu filho até os lugares? 
 
Desde quando mora na região:  
Gosta de morar aqui: 
Pretende ficar, aumentar a casa, sair daqui:  
 
(Mapa) Tem familiares que moram por perto? Onde?  
Costumam se visitar? 
Quem são os amigos ali de perto?  
Que que faz nos finais de semana?  
Que que faz para se divertir?  
 
2.b) Fluxos e polaridades  
 
Como vai para o trabalho? A pé, carro, de ônibus 
(Mapa). Qual o trajeto que faz para ir para lá? 
 
Onde faz as compras: 
Onde vai quando precisa ir ao médico: 
 
Percorre todo o trajeto da passagem ou geralmente só uma 
parte: 1A/1B/1C/1D 
O que o leva a ir até os outros trechos da passagem? 
De onde vai para onde vai? 
 
(Morador direto em alguma escadaria). 
Como faz para receber mercadorias, material de construção?  
 
(Mapa). Geralmente, você passa por essa passagem para ir 
onde? Igreja, mercado, bar, trabalho, creche, ponto de 
ônibus, casa de alguém.  
 
Acontece algum evento ou festa na rua aqui por perto? 
Quando acontece? 

Quem organiza? 

Você frequenta esses eventos?  
 
Você conhece alguma pessoa que mora por aqui que 
estaria interessado em participar do projeto de melhoria 
das passagens? (Artista, pedreiro, marceneiro, alguém 
que queira ajudar) 
 
2.c) Percepções 
 
Você gosta dessa passagem? Porque? 
O que você acha daqui? 
Você passa aqui porque precisa ou porque prefere? 
Evita a passagem em algum momento do dia/ noite? 
Acha difícil caminhar por aqui? Porque? (Muito cansativo, 
escuro, sem corrimão.) 
Acha perigoso passar aqui? Por que?  
Quando é que você vê esse espaço mais cheio? O que 
acontece? 
Tem alguma coisa legal que acontece aqui que faça você 
querer vir? 
Tem alguma coisa que incomoda você aqui que faça você 
querer sair daqui?  
Quando é pior de passar aqui? 
Acumula muito lixo aqui? Quem limpa? 
Você acha diferente passar aqui no final de semana e 
durante a semana?  
Como você gostaria que fosse esse espaço? Você 
mudaria alguma coisa? 
O que poderia ter aqui? O que você gostaria de poder 
fazer aqui? 
 
2.d) Conectividade  
 
Quais grandes deslocamentos você faz? (Centro, outra 
cidade, lugares longe daqui...) 
Como você vai?  
De onde saem esses ônibus / caronas? 
Quanto tempo leva para ir e para voltar?  
O que poderia melhorar nesse trecho que você faz a pé?  
Quanto tempo caminha do ponto de ônibus até sua casa?  
Há um trecho ruim nesse percurso a pé? Porque? 
Por onde você vai quando não quer passar por aqui?  
Onde mais tem ponto de ônibus por aqui?  
Os ônibus dali saem para onde?  
Qual ponto é melhor para você?  
Você vê alguém passando de bicicleta/ skate por aqui?  
 
2.e) Relações público privadas  
 
Você fica bastante na passagem ou prefere ficar dentro 
de casa? 
Encontra com os vizinhos na rua, senta para conversar? 
Você gosta/ não gosta de ter as pessoas passando por 
aqui? Porque? 
Você deixa seus filhos brincarem na rua ou prefere que 
eles brinquem dentro de casa?  
Tem/ já viu criança que brincando na fora de casa? 
Você conhece alguém que limpa/ cuida da escadaria?  
Você ajuda? 
Você costuma deixar a casa/ janela aberta  para ver o que 
acontece do lado de fora ou prefere fechar tudo?  
 
3) Agradecer, entregar panfleto do IVM 

Figura 4. Primeiro questionário levado a campo
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Figura 5. Mapa do verso do Primeiro questionário levado a Campo

BAMBUZAL
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Percebeu-se também, que o mapa do verso 
dos quadrantes de perguntas também não 
englobava o entorno necessário para fazer os 
mapeamentos propostos pelo questionário e 
também algumas referências territoriais que 
auxiliassem na localização dos pontos citados 
pelos entrevistados.
Foram feitas quarenta entrevistas com o 
primeiro exemplar de questionário. 
Após a primeira revisão do corpo de 
perguntas, algumas questões foram retiradas, 
algumas reformuladas, mudadas de ordem 
e houve uma reorganização espacial da 
diagramação para torna-lo mais dinâmico.
Com a nova conformação espacial do 
questionário, que permitiu uma leitura mais 
objetiva, o tempo de entrevista diminuiu em 

média 5 e 7 minutos. 

A principal limitação notada nesta versão, 
no entanto, assim como na primeira, foi 
a sistematização dos dados que estavam 
dispostos de forma mais aberta. Estes 
questionários possuíam respostas que diziam 
respeito à deslocamentos com propósitos 
diferentes (trabalho, finais de semana e 
outros), mas estas informações não se 
apresentavam registradas de forma objetiva. 
Este fato acarretou em um tempo maior de 
sistematização dos dados pois as entrevistas 
tiveram que ser lidas uma a uma.
Foram feitas 106 entrevistas com o segundo 
exemplar, isto é, todas as entrevistas do 
percurso 2 Menininha.

Imagem 5. Trabalho de Campo, Bambuzal Imagem 6. Trabalho de Campo, Menininha
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Nome :                                                                                                                                     Data:                           Horário: 

Trecho da passagem: 2A / 2B / 2C / 2D

 

1. Apresentação 

1.a). Quem somos, IVM, Projeto passagens, concurso, para 
que estamos ali. 

1.b). Explicar a passagem, todo o percurso da passagem 
em questão.  

2.Questionário 

2.a) Perfil  

Nome:             Idade:       sexo: 
Passante /Morador direto /Morador próximo 
Trabalha onde: 
 
Faz parte de algum grupo local. Qual? Onde fica? 
(Politica, igreja, projeto social, coletivo, ONG...)  
 
Está envolvido em algum projeto no bairro? 
  
Filhos:  S / N       Quantos:        Idade:   
Moram com você: S/N 
Estudam / trabalham onde:   
 
Brincam na rua ou em casa?   
Amigos dos filhos moram por perto?  
Tem bastante criança brincando na rua por aqui? 
Costuma acompanhar seu filho até os lugares? 
 
Desde quando mora na região:  
Gosta de morar aqui: 
Pretende ficar aqui ou sair daqui um dia? Porque? 
  
Quem construiu sua casa? 
 
Tem familiares que moram por perto? Onde?  
Costuma visita-los? 
Tem amigos na vizinhança? 
 
Que que faz nos finais de semana?  
Sai para onde para se divertir? 
 
2.b) Fluxos e polaridades  
 
Como vai para o trabalho? A pé/ carro / ônibus 
Qual o trajeto que faz para ir para lá? 
Quanto tempo leva?  
 
Onde faz compras (supermercado, mercadinho) 
Onde ao médico? (ama, ubs, hospital) 
 
Percorre todo o trajeto da passagem ou geralmente só 
uma parte: 2A/2B/2C/2D 
O que o leva a ir até os outros trechos da passagem? 
 
Geralmente, você passa por esse trecho para ir de onde 
para onde?  

(Igreja, mercado, trabalho, creche, ponto de ônibus, 
casa de alguém, padaria ...) 
Como faz para receber mercadorias, material de 
construção, correio?  
 
Acontece algum evento ou festa na rua? Onde? Quem 
organiza? (Festa junina m festa das crianças, 
pancadão...)  
Você costuma ir nesses eventos?  
 
Quando é que você vê esse espaço mais cheio? O que 
acontece? 
 
Você sabe de alguém que já tentou melhorar alguma 
viela /escadaria aqui na região? 
 
2.c) Percepções 
 
O que você acha dessa passagem (esclarecer o trecho)? 
 
Você passa aqui porque precisa ou porque prefere? 
Tem alguma coisa que incomoda você aqui? 
Mudaria alguma coisa?  
Evita a passar por aqui em algum momento? Por que?  
Acha difícil caminhar por aqui? Porque? 
(Muito cansativo, escuro, sem corrimão...) 
Tem alguma coisa que faça você querer vir? 
(Amigo mora aqui, movimento, pancadão ...) 
 
Você acha diferente passar aqui no final de semana e 
durante a semana?  
Acumula muito lixo aqui? Quem limpa geralmente?  
Tem alguém que cuida da escadaria? 
 
2.d) Conectividade  
 
Para que lugares longe daqui você costuma ir?  
(Centro, outra cidade, outros bairros...) 
Como você vai? (Carro, ônibus, carona) 
Onde tem ponto de ônibus por aqui? Qual você usa 
mais? 
Que caminho você faz até o ponto de ônibus? 
 
Quando você desvia daqui por onde você vai? 
Você vê pessoas passando de bicicleta/ skate por aqui?  
 
2.e) Relações público privadas  
 
Você fica bastante na rua, sai para conversar com os 
vizinhos, ou prefere ficar dentro de casa? 
Você costuma deixar a casa/ janela aberta ou prefere 
fechar tudo?  
Você gosta/ não gosta de ter as pessoas passando por 
aqui? Porque? 
 
3. Agradecer e entregar panfleto se achar necessário 
 

Figura 6. Segundo questionário levado a campo
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Figura 7. Mapa do verso do Segundo questionário levado a campo

A partir da revisão da segunda versão foi feita 
o terceiro questionário, o qual foi pensado 
segundo os produtos que eram pretendidos para 
este relatório, e que para tanto rompeu com a 
divisão dos quadrantes iniciais e procurou dividir 
os deslocamentos segundo seus propósitos.
Este questionário se mostrou muito mais 

dinâmico, tanto para sistematização quanto 
para entrevista. Era realizado entre 10 e 
15 minutos, de forma que com ele foram 
feitas 108 entrevistas, parte no percurso 1, 
bambuzal, e parte no percurso 3, fundão.
No total, 253 entrevistas foram utilizadas 
para a sistematização dos dados da pesquisa.
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Figura 8. Terceiro questionário levado a campo
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Figura 9. Verso do terceiro questionário levado a campo
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Muito embora linguagem tenha sido uma 
das questões levadas em consideração na 
elaboração do questionário, em campo, 
surgiram muitos entraves linguísticas que não 
foram previstas. Foi-se descobrindo outras 
maneiras de perguntar de forma a atingir uma 
compreensão mais próxima dos objetivos das 
questões.

Percebeu-se que algumas pessoas se 
mostravam ofendidas com algumas perguntas, 
tais como “você gosta de ficar na rua? “ e 
muitas vezes respondiam negativamente, 
por mais que fossem pessoas que gostassem 
de socializar na rua, porque elas acreditam 
que ficar na rua não é algo bem visto pela 
sociedade. Vale comentar que o discurso 
religioso esteve muito presente nas 
entrevistas, muitas pessoas usavam Deus para 
se justificar.

Mesmo que bem explicado o propósito 
da pesquisa para os entrevistados, muitas 

vezes sentia-se a desconfiança por parte dos 
mesmos diante de tantas perguntas sobre a 
vida pessoal, sobre os deslocamentos, família, 
filhos e outros. 

No tópico em que se fala sobre sugestões 
para o espaço das passagens, notou-se que 
se não fossem feitas algumas sugestões 
pelos entrevistadores, os entrevistados não 
conseguiriam responder as perguntas. Talvez 
isso se deva ao fato dessas pessoas não terem 
tantas referências de espaços urbanos como 
aquele, ou porque já vivenciaram aquele 
mesmo espaço em condições piores ou até 
mesmo porque entendem as razões pelas quais 
eles se mantêm como estão.

Outra questão que foi notada como obstáculo 
em campo foi a pouca familiaridade dos 
entrevistadores com recortes tão específicos 
da região, como eram os recortes das 
passagens.

2.4. PERCEPÇÕES DE 
FUNCIONAMENTO EM 
CAMPO E LIMITAÇÕES
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Para a sistematização dos dados, foi usado o 
Google Forms, uma ferramenta que opera a 
base de questionários respondidos online. Sua 
compilação de dados se dá por uma tabela de 
Excel que permite cruzar muitos dados e gerar 
gráficos dos cruzamentos.

Sendo assim, foi necessária a transcrição de 
um questionário online, abarcando todas as 
questões dos questionários que pretendiam ser 
objetivadas, isto é, transformadas em gráficos 
ou mapas.

O formulário online era muito semelhante 
à terceira versão do questionário de campo. 
A diferença estava apenas no fato de que 
todas as respostas abertas que podiam ser 
agrupadas nos questionários foram postas 
como alternativas (objetivas) para gerar dados 
precisos. Isto é, todas as escolas que foram 
citadas nos questionários foram verificadas 
em mapa e transformadas em alternativas 
fechadas de uma questão, assim como todos 
os mercados, postos de saúde, equipamentos 
de lazer, entre outros. 

2.5. SISTEMATIZAÇÃO DOS 
QUESTIONÁRIOS

Para a elaboração do formulário online foi 
necessário mapear todas as escolas, mercados, 
postos de saúde, hospitais e centralidades 
para que elas pudessem ser alternativas do 
formulário. 
A partir deste mapeamento e também, após um 
reconhecimento mais aprofundado do entorno 
das passagens, foi possível identificar três 
escalas de deslocamentos - local, intermediária 
e regional – as quais foram mapeadas.
A local, circunscrita por um raio de 250 m 

a partir do ponto central do percurso (1, 2, 
3), se dá a partir do reconhecimento de uma 
escala de bairro, isto é, uma distância média 
caminhável com duração inferior a 10 min 
e que conecta os destinos mais imediatos, 
tais como pontos de ônibus mais próximos, 
padaria, mercearia, bar, praça, familiares, 
entre outros atrativos de fluxo nas imediações 
do percurso.  Essa foi a escala que possibilitou 
entender mais detalhadamente o uso de cada 
passagem (1a, 1b, 1c)...

MAPEAMENTOS
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Figura 10. Exemplo de Mapa de escala local, raio de 250 m
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Figura 11. Exemplo de Mapa de escala intermediária, raio de 2 km
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O mapa de escala intermediária, circunscrito 
em um raio de 2 Km, teve como intensão 
abarcar os bairros vizinhos com os quais os 
entrevistados se relacionam. Nesses mapas 
foram pontuadas as escolas, os mercados 
e outras centralidades com distancias mais 
longas caminháveis e curtas se forem feitas de 
carro ou ônibus.
A escala regional foi elaborada diante da 
necessidade de entender a passagem como 

Figura 12. Exemplo de Mapa de escala Regional
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COTIA

GUARULHOS

JD. ÂNGELA

10 5 10km

0 - 5%  dos deslocamentos de 
trabalho

10 - 35%   dos deslocamentos de 
trabalho

um elemento de deslocamento dentro de 
um sistema de mobilidade metropolitano. 
O objetivo é representar o que acontece 
anteriormente e posteriormente ao uso desses 
atalhos urbanos enfatizando a sua importância 
enquanto elemento de continuidade da cidade. 
Sendo assim, os mapas de escala regional 
tiveram como intuito registrar os fluxos que 
saem da subprefeitura da m’boi mirim em 
direção à outras subprefeituras.
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 IDADE  ENTREVISTADOS BAMBUZAL

44,2%

19,5%

11,7%

24,7%

12 - 18 anos

19 - 29 anos

30 - 59 anos

mais de 60 anos

 IDADE  ENTREVISTADOS FUNDÃO

12 - 18 anos

19 - 29 anos

30 - 59 anos

mais de 60 anos
45,7%

19,6%

30,4%

4,3%

 IDADE  ENTREVISTADOS MENININHA

12 - 18 anos

19 - 29 anos

30 - 59 anos

mais de 60 anos

59,3%

13%

10,2%

17,6%

 IDADE GERAL DOS ENTREVISTADOS

22,5%

11.9%14,6%

51%

12 - 18 anos

19 - 29 anos

30 - 59 anos

mais de 60 anos

3.1. FAIXA ETÁRIA E GÊNERO
FAIXA ETÁRIA

3. PERFIL DOS 
ENTREVISTADOS

Gráfico 1

Gráfico 3

Gráfico 2

Gráfico 4
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Levando em consideração os dados de perfil 
populacional do distrito do Jardim Ângela 
( IMP- SEADE, 2014) , 68% da população 
deste distrito tem entre 15 e 59 anos , 13% 
tem mais que 60 anos e 20% até 14 anos, 
sendo assim,  é constata-se que esta proporção 
se aproxima da distribuição da amostra desta 
pesquisa em questão, em que 73,5% dos 
entrevistados se encontram em um intervalo 
etário de 19 a 59 anos , 14,6% em mais de 
60 anos e 11,9% até 18 anos. As pequenas 
diferenças são decorrentes de uma amostra 
reduzida de entrevistados, tendo em vista 
o número de entrevistas realizados, 253 no 
total (sendo 77 referentes à passagem 1, 106 à 

passagem 2 e 68 à passagem 3).
Os gráficos das passagens do Bambuzal (1) 
e Menininha (2) acompanham o gráfico de 
linhas gerais em relação à faixa etária.
Na passagem do Fundão (3), no entanto, 
nota-se que o número de entrevistados idosos 
é bem menor que a média das três passagens. 
Vale ressaltar que a urbanização desta região 
é mais recente em comparação as outras duas 
passagens (1 e 2), fato que influencia para 
que a idade média dos moradores seja menor, 
correspondendo a famílias mais jovens ou 
núcleos que se mudaram recentemente para a 
região.
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Comparando os gráficos acima, nota-se que a 
amostra da pesquisa apresenta um percentual 
próximo (44,2 % e 55,8%),  porém um 
pouco mais elevado do que o mostrado pela 
pesquisa do SEADE (48,6% e 51,4%) . Essa 
diferença por mais que pequena, pode ter se 
dado em razão dos horários que foram feitas 
as pesquisas de campo - horário em que uma 
leva grande de trabalhadores estavam fora 
do bairro (entre 8h00 da manhã e 18h30 da 
tarde). 
Este fato justifica o número de mulheres 
entrevistadas ser maior que o número de 
homens (vide gráfico 7), visto que no perfil 
geral dos entrevistados desta pesquisa, dentre 
as pessoas que não se deslocam para trabalhar 
(não trabalham ou desempregadas) 64,2% 
corresponde a mulheres e 35,8% a homens.

PERFIL DE GÊNERO DOS ENTREVISTADOS

Masculino

Feminino

55,8%
44,2%

Perfil de gênero Jardim Ângela. 
Fonte: IMP-SEADE  
dados referentes a 2014

Masculino

Feminino

51,4%
48,6%

NÃO TRABALHA OU DESEMPREGADOS
POR GENERO

Masculino

Feminino

54,2%
35,8%

GÊNERO

Gráfico 5

Gráfico 6

Gráfico 7 
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HOMENS E ATIVIDADE PROFISSIONAL 

aposentado

desempregado

trabalha

não trabalha

16,1%

68,8%

5,3%
9,8%

MULHERES  E ATIVIDADE PROFISSIONAL 

aposentado

desempregado

trabalha

não trabalha

33,6%

57,1%

5,7%

3,6%

3.2 ATIVIDADES PROFISSIONAIS

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

aposentado

desempregado

trabalha

não trabalha

25,7%
62,8%

5,1%
6,3%

Obs.: É importante ressaltar que as pessoas 
que não trabalham estão em uma condição di-
ferente que as pessoas que estão desemprega-
das. Pessoas que não trabalham são as pessoas 
que não estão à procura de um emprego, ficam 
em casa, não podem trabalhar ou não tem 
idade para tal.

Nota-se que o número de mulheres que não 
trabalha é mais que o dobro dos homens que 
não trabalham, e o número de homens de-
sempregados é mais que o dobro de mulheres 
desempregadas. Este dado nos diz que podem 
existir muitas mulheres que ficam em casa 
e cuidam dos filhos, mas também nos diz a 
respeito do número de mulheres que ficam no 
bairro durante os turnos de trabalho ser maior 
que o número de homens.

Gráfico 8

Gráfico 9

Gráfico 10
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3.3 QUANTO TEMPO MORA NA 
REGIÃO 

A partir dos intervalos de quanto tempo 
se mora na região determinados na fase de 
transcrição do Questionário de Campo para 
o Formulário de Sistematização, pode-se 
identificar que a maior parte dos entrevistados 
moram no Jardim Ângela de 21 a 40 anos, 
isto é, chegaram ali entre 1975 e 1995, sendo 
seguidos pelas pessoas que moram de 11 a 20 
anos, que chegaram entre 1995 e 2005. Como 
visto in loco, a maioria dessas pessoas mora 
na mesma residência desde sempre, e mesmo 
aqueles que mudaram, passaram a viver em 
casas próximas sempre na mesma região. Ou 
seja, os entrevistados possuem uma percepção 
evolutiva do território e costumam comparar 
a situação atual do bairro com o que viveram 
anteriormente. 

É notório que a trajetória dos bairros que 
compõem o distrito do Jardim Ângela tenha 
sido distinta, de acordo com as suas dinâmicas 
particulares. Mas no geral, a região passou por 
um processo de urbanização informal entre os 
anos 1963 e 1974 *(nota EMPLASA), tendo 
o Bambuzal e a Menininha se adensado mais 
rapidamente do que o Fundão. Em seguida, no 
processo de consolidação dos bairros, se cris-
talizou uma condição de médio-alto índice de 

vulnerabilidade social. De acordo com dados 
do Pro-Aim *(nota de referência da pesquisa 
da primeira fase do Passagens JA - retrato 
geral), em 2002, 58% da população do distrito 
do Jardim Ângela se encontrava em situação 
vulnerável. Essa taxa passou para 19% em 
2012. Associando essa delicada conjuntura a 
outros fatores como falta de oferta de moradi-
as, de emprego, de equipamentos públicos e 
de requalificação urbana e ambiental, a região 
se tornou um ambiente urbano extremamente 
hostil e violento, tendo sido considerada em 
1996 o bairro mais perigoso do mundo pela 
ONU. Em 2003, o distrito do Jardim Ângela 
ainda apresentava uma taxa de morte causada 
por homicídio altíssima. Em 2010, essa taxa 
caiu para ¼ da de 2003. Todos esses indica-
dores podem estar relacionados à percepção 
dos entrevistados sobre o território. Como 
visto em campo, pessoas que moram ali há 
mais tempo muitas vezes tem um discurso 
mais direcionado a como o bairro se tornou 
muito agitado e inseguro. Já moradores mais 
recentes falam muito a respeito da região ser 
pouco desenvolvida e muito distante, pois 
geralmente a comparam com outros lugares 
que moraram. 
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12,1%

17%

38,1%

27,5%
5,3%

QUANTO TEMPO MORA NA REGIÃO_ GERAL

0 a 5 anos

6 a 10 anos

11 a 20 anos

21 a 40 anos

mais de 40 anos

44%

12%

12% 12%

20%

QUANTO TEMPO MORA NA REGIÃO_ BAMBUZAL

0 a 5 anos

6 a 10 anos

11 a 20 anos

21 a 40 anos

mais de 40 anos

No Bambuzal, a maioria dos entrevistados 
(44%) chegou na região entre 1975 e 
1995, período no qual a urbanização dali 
foi adensada e consolidada. São pessoas 
que presenciaram o rápido crescimento do 
bairro. *(nota de referência dos mapas da 
EMPLASA de urbanização)

O percentual de pessoas que moram no 
Fundão de 11 a 20 anos é próximo ao 
dos moradores de 21 a 40 anos. O início 
urbanização do bairro foi contemporânea 
à do Bambuzal e do Menininha, mas 
ocorreu de forma mais lenta por ser uma 
região que se sobrepõe muito à área de 
preservação ambiental, o que determina 
uma descontinuidade do tecido urbano, e 
também devido ao fato de a infraestrutura 
viária ter alcançado a região mais 
tardiamente. 

Os entrevistados que chegaram no bairro 
entre 1975 e 1995, moradores de 21 a 
40 anos, presenciaram sua ocupação de 
adensamento, muitos construíram a própria 
moradia informalmente e ajudaram seus 
vizinhos com as suas casas  Já as pessoas 
que chegaram entre 1995 a 2005, moradores 
de 11 a 20 anos, presenciaram o momento 
de consolidação urbana do bairro , assim 
como os problemas consequentes da 
vulnerabilidade social da região, marcante 
nesse período.

QUANTO TEMPO MORA NA REGIÃO_ MENININHA

0 a 5 anos

6 a 10 anos

11 a 20 anos

21 a 40 anos

17,1%

32,4%
37,1%

13,3%

QUANTO TEMPO MORA NA REGIÃO_ FUNDÃO

0 a 5 anos

6 a 10 anos

11 a 20 anos

21 a 40 anos

mais de 40 anos

32,8%

10,4%

6%

22,4%

28,4%

Gráfico 11

Gráfico 12

Gráfico 13

Gráfico 14
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4. FLUXOS E 
DINÂMICAS 
SOCIOCULTURAIS

BAMBUZAL
USA  PASSAGEM PARA IR PARA TRABALHO_BAMBUZAL

Usa

Não usa

35,1%64,9%

USA  PASSAGEM PARA IR PARA A UBS_BAMBUZAL

Usa

Não usa

64,5%35,5%

Apenas 35% dos entrevistados no 
Bambuzal relatam usar as passagens 
estudadas para chegar ao trabalho, 
enquanto 65% dessas pessoas dizem 
usá-las para acessar a UBS Caiçara. 
Como o deslocamento de trabalho é o 
mais frequente na rotina dos moradores, 
compreende-se que as passagens do 
Bambuzal têm uma relação de conexão 
pouco consolidada com os pontos 
de ônibus, de onde grande parte dos 
entrevistados pegam o transporte 
público para o local de serviço, e com 
as pequenas centralidades que oferecem 
emprego no entorno. Por outro lado, 
essas passagens apresentam uma 
importante ligação com o equipamento 
de saúde da região.

Gráfico 16

Gráfico 15

4.1. PORQUE USAM AS 
PASSAGENS
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MENININHA E FUNDÃO

USA  PASSAGEM PARA IR PARA TRABALHO_FUNDÃO

Usa

Não usa

55,9%44,1%

USA  PASSAGEM PARA IR PARA TRABALHO_MENININHA

Usa

Não usa

65,1%34,9%

Na Menininha e no Fundão a situação é 
diversa. Como as passagens se encontram 
mais próximas ao grande eixo de mobili-
dade da região, a Av. M’Boi Mirim, elas 
possuem dinâmicas muito conectadas com 
o acesso à via, às suas centralidades, pon-
tos de ônibus e terminais. Por isso, 65% 
dos entrevistados na Menininha e 55% no 
Fundão usam as passagens como parte do 
percurso para o trabalho. 

Gráfico 17

Gráfico 18
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O deslocamento mais frequente dos 
entrevistados é para o trabalho e o distrito de 
destino mais recorrente é o próprio Jardim 
Ângela (33,6%). Isso se dá em parte pela 
região se afirmar como uma centralidade 
na Zona Sul e em parte pelo horário em que 
as entrevistas foram aplicadas de manhã. 
Como o trabalho de campo foi iniciado a 
partir das 7h30 por uma questão de logística 
e pelo horário de acompanhamento dos 
assistentes sociais, parte da amostra da 
pesquisa é composta por indivíduos que 
vão para o serviço a partir das 8h da manhã. 
Eles representam um “segundo fluxo” de 
trabalhadores e geralmente são aqueles que 
o emprego está mais perto e por isso saem 
mais tarde de casa, o “primeiro fluxo” de 
trabalhadores usa as passagens entre as 5h e 
7h da manhã, porque levam mais tempo para 
chegarem ao destino final.

4.2. RELAÇÃO DA PASSAGEM 
COM OS DESLOCAMENTOS 
SEMANAIS PARA TRABALHO 
(DIAS ÚTEIS)

Os demais 66,4% dos entrevistados trabalham 
fora do Jardim Ângela e desses cerca de 
60% demora de 1h30 a 2h00 para chegar ao 
serviço.  O destino mais habitual de quem sai 
do distrito é Santo Amaro/Campo Belo (13%). 
Vale notar que Santo Amaro também é uma 
das centralidades da Zona Sul. Em seguida, 
o Centro da cidade (10,6%), a Vila Mariana/
Moema (10,6%) e Pinheiros/Itaim Bibi com 
as avenidas Faria Lima e Berrini (10%) são as 
localidades mais visitadas. Os demais distritos 
e municípios citados nas entrevistas foram: 
Capão Redondo/Campo Limpo (4,3%), Bela 
Vista com as avenidas Paulista e Brigadeiro 
Luís Antônio (4,3%), Morumbi (3,7%), Lapa/
Perdizes/Barra Funda (3,7%), Guarulhos 
(1,9%), Socorro/Cidade Dutra (1,9%), Cotia 
(1,2%), Itapecerica da Serra (0,6%) e Santana/
Tucuruvi (0,6%).
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ITAPECERICA 
DA SERRA

COTIA

GUARULHOS

JD. ÂNGELA

10 5 10km

0 - 5%  dos deslocamentos de 
trabalho

10 - 35%   dos deslocamentos de 
trabalho

Mapa 1. Destritos de destino de trabalho dos entrevistados 

MAPA REGIONAL DOS DESTINOS DE TRABALHO
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1:30

2:00
1:45

0:45
1:00

2:45

3:30

0:30

2:30

3:00

1:15

0 6 12 18
Numero de pessoas

Tempo de trajeto em horas

Gráfico 15. Tempo que as pessoas levam para chegar ao trabalho, referente às três passagens

Imagem 6. Mulher indo trabalhar, passagem 3B
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De todos os entrevistados, 52,8% utiliza 
uma das passagens como parte do percurso 
para o trabalho. No Bambuzal, a maioria, 
cerca de 66%, menciona usar a passagem 
1C, enquanto 37% usa a 1B, apenas 15% 
menciona usar a 1A e 15% a 1D. Como 
descrito antes, a 1C é uma viela que além de 
ser mais qualificada que as demais passagens, 
possui uso residencial direto, o que reforça 
o sentimento de segurança dos usuários, 1C 
ela também dá acesso ao ponto de ônibus 
localizado na R. Gagliano Netto e ao distrito 
do Capão Redondo, destinos de alguns dos 
entrevistados. A passagem 1B, apesar de 

pouco hospitaleira, dá acesso indireto ao ponto 
de ônibus na R. Tobias Stimmer e também 
funciona como atalho para quem precisa 
chegar a 1C. É importante relembrar que as 
demais passagens possuem percentual de 
uso muito baixos principalmente por estarem 
parcial ou completamente sem nenhum tipo de 
calçamento ou concretagem.
Também é interessante constatar que o 
percurso mais utilizado se articula com o 
futuro eixo do BRT da Carlos Caldeira, o qual 
irá provavelmente reforçar o uso deste trajeto 
pela população.

BAMBUZAL

Imagem 7. Bambuzal, 1C
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PERCENTUAL DE USO DE CADA PASSAGEM NOS 
DESLOCAMENTOS DE TRABALHO
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Mapa2.  Uso de cada uma das passagens nos deslocamentos para trabalho
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O Mapa acima teve como base os percursos 
principais descritos pelos entrevistados da 
passagem Bambuzal (1), isto é, foi feita a 
sobreposição do uso dos percursos sínteses ( 
Pa, Pb, Pc, Pd, Pe e Pf) que se encontram no 
catálogo abaixo. 

MAPA LOCAL DE DESLOCAMENTO DE TRABALHO 
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Mapa 3.  Usos do viário do entorno das passagens para deslocamentos de trabalho. Bambuzal

Os percursos do catálogo foram sintetizados 
para a sistematização dos dados e se tratam de 
caminhos feitos pelos entrevistados para ir ao 
trabalho, seja a pé ou de transporte público, 
neste caso os trajetos usados para acessar os 
pontos de ônibus do entorno.
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CATÁLOGO PERCURSOS - BAMBUZAL
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MENININHA

Na Menininha, a passagem mais utilizada 
é a escadaria do Jd. Nakamura, 67% dos 
entrevistados que trabalham afirmam usá-la 
como parte do percurso para o serviço. Esse 
percentual alto se dá, por este ser o principal e 
mais direto acesso do bairro ( Jd. Nakamura) 
aos terminais de ônibus do Jardim Ângela 
reforçando a importância desse atalhos para a 
comunidade. Sobre as demais passagens: 29% 
disse utilizar a 2A, 23% a 2B e 40% a 2C. 

Novamente, esse percentual reforça a leitura 
feita do território. A 2C é bastante utilizada por 
ter um uso misto, importante para o sentimento 
de segurança dos transeuntes e por ser uma 
viela, por isso menos cansativa de atravessar 
do que a escadaria 2B, que está paralela. Além 
disso, ela está fisicamente mais próxima ao 
Terminal Provisório, destino de muitos que 
pegam ônibus para o trabalho.

Imagem 8 . Menininha, 2D
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PERCENTUAL DE USO DE CADA PASSAGEM NOS 
DESLOCAMENTOS DE TRABALHO

Mapa 4.  Uso de cada uma das passagens nos deslocamentos para trabalho
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MAPA LOCAL DE DESLOCAMENTO DE TRABALHO 
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Mapa 5.  uso do viário do entorno das passagens para deslocamentos de trabalho. Menininha

O Mapa anterior teve como base os percursos 
principais descritos pelos entrevistados da 
passagem Menininha (2), isto é, foi feita a 
sobreposição do uso dos percursos sínteses 
(Pa, Pb, Pc, Pd, Pe,Pf, Pg e Ph) que se 
encontram no catálogo abaixo. 

Os percursos do catálogo foram sintetizados 
para a sistematização dos dados e se tratam de 
caminhos feitos pelos entrevistados para ir ao 
trabalho, seja a pé ou de transporte público, 
neste caso os trajetos usados para acessar os 
pontos de ônibus do entorno.
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FUNDÃO
No Fundão a maior parte das pessoas 
entrevistadas, cerca de 68%, utilizam a 
passagem 3B, a Rua Isabel de Oliveira, que dá 
acesso na direção oeste ao ponto de ônibus na 
Av. M’Boi Mirim e a leste ao bairro Parque 
das Cerejeiras através do ponto de ônibus 
localizado na esquina com a Rua do Córrego 
(3C). Sobre as demais passagens: 31% disse 
utilizar a 3A para ir ao trabalho, escadaria que 
também dá acesso ao ponto da M’Boi Mirim, 
enquanto apenas 13% usa a rua 3C. Vale frisar 

que as pessoas usam a Rua do Córrego como 
parte do seu trajeto para o serviço moram nela 
e, por isso, inevitavelmente a utilizam.
Poucas pessoas entrevistadas declararam 
usar o percurso PH, que atravessa a M’Boi, 
conectando a escadaria com o Bairro da 
Cerejeira, este caminho e o fato de ser pouco 
ultizado, no entanto,  manifesta a dificuldade 
de acesso intrabairro, nesse caso expresso 
pelo percurso que é composto por uma grande 
descida e logo em seguida uma grande subida.

Imagem 9 . Fundão, 3A
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Mapa 6.  Uso de cada uma das passagens nos deslocamentos para trabalho
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Mapa 7.  Uso do viário do entorno das passagens para deslocamentos de trabalho, Fundão

O Mapa acima teve como base os percursos 
principais descritos pelos entrevistados 
da passagem Fundão (3), isto é, foi feita a 
sobreposição do uso dos percursos sínteses 
(Pa, Pb, Pc, Pd e Pe) que se encontram no 
catálogo abaixo. 

Os percursos do catálogo foram sintetizados 
para a sistematização dos dados e se tratam de 
caminhos feitos pelos entrevistados para ir ao 
trabalho, seja a pé ou de transporte público, 
neste caso os trajetos usados para acessar os 
pontos de ônibus do entorno.
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CATÁLOGO PERCURSOS - FUNDÃO
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4.3. DESLOCAMENTO 
ENVOLVENDO CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES
A partir dos questionários aplicados em 
campo, foi possível também obter dados 
sobre o deslocamento das crianças, sendo o 
deslocamento delas para estudo e lazer muito 
importante para compreender a dinâmica 
familiar. Assim, foram postas perguntas 

acerca da convivência com crianças, sua faixa 
etária, meio de transporte que usam para ir à 
escola, se usam a passagem nesse percurso, 
a localização das escolas, se elas brincam na 
rua ou em casa e se são sempre acompanhadas 
pelos adultos.

Imagem 10 . Bambuzal, 1C
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45,8%54,2%

CONVIVE COM CRIANÇA - GERAL 

não

sim

Dos entrevistados, 54,2% convive com 
alguma criança, seja filho, irmão, sobrinho, 
neto ou filhos de amigos e de outros parentes. 
No Bambuzal e na Menininha o percentual 

51,9%48,1%

CONVIVE COM CRIANÇA - BAMBUZAL

não

sim

foi bem equilibrado. No primeiro, 48% das 
pessoas responderam positivamente, enquanto 
no segundo, 51%. Já no Fundão, 66% 
convivem com criança(s).

CONVIVE COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

50,9% 49,1%

CONVIVE COM CRIANÇA - MENININHA

não

sim

33,8%

66,2%

CONVIVE COM CRIANÇA - FUNDÃO

não

sim

Gráfico 19.

Gráfico 21.

Gráfico 20.

Gráfico 22.
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TRANSPORTE PARA ESCOLA 
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O deslocamento dessas crianças para as 
escolas e creches é feito principalmente 
a pé: são 43,1% que vão caminhando, 
as mais velhas sozinhas e as mais novas 
normalmente acompanhadas de familiares, 
tanto adultos quanto outras crianças maiores. 
O segundo meio de transporte que as crianças 
mais usam é a perua escolar (particular), 
34,6%. Os parentes alegam que esse tipo de 
transporte é muito usado tanto por questão de 
segurança, evitando que as crianças corram 
risco de assalto e atropelamento, quanto por 
comodidade para os pais que trabalham e 
não tem como acompanhar as crianças até 
a escola. Em seguida, o ônibus é usado por 
20%, enquanto apenas 2,3% das crianças são 

levadas de carro. 
De todo modo, foi possível mapear as escolas 
citadas nas entrevistas. Percebeu-se, assim, 
que quase 100% das escolas estão em um 
raio de 2km de distância das passagens e que 
são poucas as crianças que precisam sair do 
distrito do Jardim Ângela para estudar (no 
geral, essas crianças moram próximo ao limite 
do distrito com o Capão Redondo), indicando 
que o deslocamento para estudo das crianças 
está compreendido entre uma escala local e 
intermediária. Quase 80% delas demoram de 
15 a 20 minutos para chegar ao seu destino, 
independente do modal utilizado (a pé, ônibus, 
perua escolar ou carro).

Gráfico 23. Gráfico 24.



58

MEIO DE TRANSPORTE PARA ESCOLA X TEMPO DE 
PERCURSO

Além disso, das crianças que vão a pé ou 
pegam ônibus para a escola, 47% utiliza 
alguma das passagens estudadas como parte 
dos seus percursos até a escola. Enquanto 
na Menininha e no Fundão esse percentual 
é cerca de 54%, no Bambuzal, apenas 
31% das crianças passam por alguma das 

60%

23,3%

6,7%

10%

TEMPO DE PERCURSO A PÉ ATÉ A ESCOLA 

10 min

15 min

20 min
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50%

25%

25%
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25%

12,5%

50%

TEMPO DE PERCURSO DE ÔNIBUS ATÉ A ESCOLA 
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12,5%

20%

60%
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10%

TEMPO DE PERCURSO DE PERUA ESCOLAR ATÉ A 
ESCOLAR

10 min
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passagens diariamente. Isso está ligado tanto 
ao posicionamento dos pontos de ônibus e 
das grandes avenidas próximas à região em 
questão, quanto à localização das próprias 
escolas, não sendo necessária a travessia dos 
trechos estudados para acessá-las.

Gráfico 25.

Gráfico 27.

Gráfico 26.

Gráfico 28.
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BAMBUZAL E MENININHA

1

2

10 5 1km

MAPA INTERMEDIÁRIO DA LOCALIZAÇÃO DAS 
ESCOLAS (RAIO 2KM) 

Mapa 8 . Localização das escolas dos entrevistadps do Bambuzal e Menininha



60

3
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FUNDÃO

Mapa 9.Localização das escolas dos entrevistados do Fundão
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4.4. DESLOCAMENTOS DE 
FINAL DE SEMANA

25,7%

22,9%

51,4%

DESLOCAMENTO DE FINAL DE SEMANA 

intermediário

local

regional

As escalas de deslocamento, apresentadas no 
diagrama acima, são coerentes com as escalas 
de mapa que foram usadas neste relatório. 
Sendo assim , o  deslocamento local se 
insere dentro de um raio de 250 m que é uma 

distância curta caminhável para atividades 
dentro do mesmo bairro.
A escala intermediária tem um raio de 2 km, 
isto é, deslocamentos entre os bairros vizinhos, 
feitos a pé, caminhadas mais longas, ou de 
carro.  Esse tipo de deslocamento geralmente 
se dá com o propósito de fazer compras, visitar 
familiares ou algum equipamento na região do 
Jardim Ângela. 
Já a escala regional inclui todo o município 
de São Paulo, isto é, os deslocamentos mais 
demorados feitos de ônibus ou carro para out-
ras subprefeituras de São Paulo. Geralmente 
esses deslocamentos longos no final de semana 
se dão para visita dos Parques mais centrais e 
também de shoppings. 

Gráfico 29
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BAMBUZAL

4.4.1. ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS LOCAIS 

Os deslocamentos locais no bairro do 
Bambuzal se referem, na maioria das vezes à 
visitas familiares dentro do bairro, compras 
pequenas tais como feira e mercadinhos, 
atividades na pracinha do Bambuzal, ida às 
igrejas e churrasco entre amigos.
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Mapa 10 .O uso de cada trecho do percurso segundo os deslocamentos locais de final de semana que utilizam 
alguma das passagens
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MENININHA

No percurso menininha, as atividades que 
se enquadram em deslocamentos locais são 
visitas familiares, compras no geral ( devido à 
proximidade do supermercado 3M), churrasco 
entre amigos, pancadões, ida às igrejas e ida 
ao Samba da rua Dois. 

Mapa 11 .O uso de cada trecho do percurso segundo os deslocamentos locais de final de semana que utilizam 
alguma das passagens
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FUNDÃO
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Mapa 12 .O uso de cada trecho do percurso segundo os deslocamentos locais de final de semana que utilizam 
alguma das passagens

Os deslocamentos locais citados na região 
do fundão foram em grande parte: visita aos 
familiares e amigos dentro do bairro, ida à 
feira na rua do Córrego aos sábados, alguns 
bares da Isabel de Oliveira, e uso da quadra de 
esportes localizada na M’Boi Mirim.
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Mapa 13 .Deslocamentos Regionais para outros distritos nos finais de semana, com propósitos diferentes de 
trabalho

10 5 10km

10- 20%  dos deslocamentos de final 
de semana

20- 40%   dos deslocamentos de 
final de semana 

1- 9%  dos deslocamentos de final de 
semana

4.4.2. ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS REGIONAIS
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Muitas pessoas mencionaram que gostam de 
ir aos parques mais centrais da cidade de São 
Paulo, mesmo que distantes, nos finais de 
semana o fluxo para o Parque do Ibirapuera se 
mostrou muito relevante, tendo em vista que 
28,3% das pessoas que  frequentem outros 
distritos da cidade nos finais de semana, afir-
maram ir para esse Parque ( subprefeitura de 
Vila Mariana).

Outros Parques também foram citados como 
destinos de lazer, Parque Villa Lobos e 
Parque Guarapiranga, no entanto não são tão 
frequentados como o Ibirapuera, sob a justi-
ficativa de que os outros parques e espaços 

mais próximos da Região não são tão bem 
equipados e ocupados como os centrais. 

O SESC interlagos também é um destino co-
mum para aqueles que querem usar a piscina, 
e o Centro, assim como a avenida Paulista são 
frequentados pelos eventos que se dão nos 
finais de semana, no entanto, entre todos des-
tinos de finais de semana com o propósito de 
lazer, os Shopping Centers são os favoritos en-
tre a população entrevistada, correspondendo à 
49% dos destinos de lazer. Os mais menciona-
dos foram Shopping Campo Limpo, Shopping 
Santo Amaro, Shopping, Interlagos, Shopping 
Ibirapuera, Shopping Fiesta, entre outros.
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5. PERCEPÇÃO SÓCIO  
ESPACIAL PELAS 
PASSAGENS

5.1. PERTENCIMENTO AO 
LUGAR E PERCEPÇÃO DO 
TERRITÓRIO

Tendo em vista que as entrevistas, sobre as 
quais esse relatório se fundamenta, tenham 
sido feitas pontualmente nas passagens em 
questão, foi possível estabelecer um raio que 
incorporasse a maior parte da mancha de área 
onde moram os usuários das passagens que 
foram entrevistados.

Traçado um raio de 250m a partir do centro 
da passagem, inclui-se 85,5% das pessoas que 
se dizem moradores próximos da passagem 
do Bambuzal. Fazendo o mesmo no percurso 

da Menininha inclui-se 72 % dos moradores 
próximos entrevistados e para o Fundão 
82,7%.
Sendo assim, supõe-se que os moradores 
dessa mancha sejam as pessoas que tem 
maior familiaridade com as passagens 
e possivelmente tem uma leitura mais 
aprofundada sobre elas, sobre o contexto em 
que estão inseridas e que possivelmente serão 
mais afetados por qualquer transformação 
desses espaços que são alvo do concurso.
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ONDE MORAM OS ENTREVISTADOS 

BAMBUZAL 

Mapa 13. Onde moram os entrevistados do Bambuzal
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Percebe-se que foram entrevistadas poucas 
pessoas que moram nas proximidades da 
passagem 1D. Este fato possivelmente 
aponta para a descontinuidade de percurso  
, isto é, possivelmente as pessoas que tem 
possibilidade de passar por ali para acessar as 
imediações da UBS não o fazem, preferindo 
desviar da passagem.
Durante as entrevistas e também durante 
a sistematização de dados notou-se que as 
visitas aos familiares compunham grande 
parte dos fluxos locais em deslocamentos 
com propósitos diferentes de trabalho. Diante 
da impossibilidade de mapear manchas 

específicas de onde se localizam os familiares 
dos entrevistados, representou-se a localização 
aproximada dos bairros que foram citados 
como forma de orientar um fluxo entre os 
bairros vizinhos. 
Estes deslocamentos, feitos em sua maioria 
por pedestres, revelam a importância das 
passagens como as que estão sendo estudadas, 
para a permanência e fomento de atividades 
dentro e entre os bairros da região. Os espaços 
como vielas e escadarias têm como função, 
além de conectar objetivamente os bairros aos 
grandes eixos de infraestrutura, conectar as 
comunidades lindeiras.
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Mapa 14. Onde os moradores do Bambuzal visitam seus familiares mais próximos.

A Passagem “01- Bambuzal” se localiza 
dentro no bairro Jd. Caiçara, onde a maioria 
das pessoas entrevistadas dizem visitar os seus 
familiares. Nota-se, pelo discurso das pessoas, 
que é muito comum que os familiares se agru-
pem nos mesmos lotes ou as vezes em lotes 
adjacentes. Neste mapa, “outros” se refere aos 
bairros que estão em distancias caminháveis 
ou curtas distancias de carro/ônibus, mas que 
se localizam for a do raio de 2 Km
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Mapa 15. Onde moram os entrevistados da Menininha
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No caso da passagem Menininha, o acesso 
mais direto à comunidade Jardim Nakamura à 
Av. M’Boi  Mirim se dá através da escadaria 
2D, sendo todos os outros canais de acesso 
entre o eixo M’Boi e bairro, mais longos ou 
menos eficientes enquanto atalhos.
Esse fato justifica o percentual de 33% 
dos entrevistados serem moradores do Jd. 
Nakamura e terem respondido à pesquisa no 
decorrer de seus percursos até a Av. M’Boi. 
Do lado oposto ao mencionado, existem várias 

formas de acesso fácil da região intrabairro à 
M’Boi, o que faz com que a Rua Vulnerária 
seja o principal eixo de concentração dos 
moradores entrevistados. O fluxo mais captado 
pelas entrevistas foi o escoamento das pessoas 
que habitam a Rua Vulnerária em direção à 
Avenida M’Boi, visto que os moradores da 
Rua Antônio Fortino que tem o mesmo destino 
seguem paralelamente à Vulnerária, pela 
mesma rua em que moram.

Imagem 11. Viela 2C, passagem Menininha
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Mapa 16. Onde os moradores do Menininha visitam seus familiares mais próximos.
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Mapa 17. Onde moram os entrevistados do Fundão
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As entrevistas no percurso do Fundão foram 
feitas majoritariamente na Rua Isabel de 
Oliveira (3B) e na base da escadaria 3A, 
que dá continuidade à Rua Hugo Freire de 
Carvalho. Posicionamento que se justifica por 
essas duas passagens serem eixos importantes 
de escoamento do fluxo dos bairros que 
se encontram nas imediações do parque 
das Cerejeira e da Av. José Estima Filho, 

respectivamente. 
Há, no entanto, uma diferença de fluxo 
significante entre esses dois eixos. A Isabel 
de Oliveira, é a principal via de acesso 
intrabairro, isto é, grande parte dos moradores 
acessam a M’Boi Mirim por ela. Já a do lado 
oposto, além a escadaria 3A, existem outras 
escadarias e ruas paralelas que escoam até 
a M’Boi os fluxos de parcelas menores de 
bairro.

Imagem 12. Escadaria 3A, passagem Fundão
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Verifica-se como mapa abaixo, a proximidade 
entre os lugares onde passam e moram os 
estrevistados e os lugares onde visitam os 
familiares. 
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Mapa 18. Onde os moradores do Fundão visitam seus familiares mais próximos
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As perguntas do questionário buscaram 
compreender se os entrevistados gostavam da 
região que moravam e se tinham pretensões 
de deixá-la em algum momento. A partir da 
análise geral das respostas, pode-se notar que 
o percentual de pessoas que não pretendem 
mudar dos seus bairros é muito próximo 
daqueles que têm intenção de mudar, ou 
seja, existe uma grande insatisfação por 
parte desses residentes do Jardim Ângela. 
A maioria alega que o principal motivo de 
descontentamento é a questão de segurança, 
pela presença de tráfico de drogas e muitos 
assaltos. Em segundo lugar, reclamam da 
distância dos locais de trabalho, reforçando 
o fato de que a oferta de empregos está 
localizada no centro expandido da cidade de 
São Paulo e que, por isso, os trabalhadores 
precisam fazer grandes deslocamentos diários 
para chegar aos serviço.

PRETENDE MUDAR DA REGIÃO

PRETENDE MUDAR  DA REGIÃO_GERAL

Pretende mudar

Não prentende 
mudar

51,6% 48,4%

PRETENDE MUDAR  DA REGIÃO_GERAL

Pretende mudar

Não prentende 
mudar

51,6% 48,4%
Gráfico 30
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PRETENDE MUDAR  DA REGIÃO _ BAMBUZAL
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26,5%

11,8%

BAMBUZAL

Gráfico 31

Gráfico 32

No Bambuzal, a segunda maior razão 
apresentada por aqueles que desejam se 
mudar do bairro, foi a distância. Mesmo 
sendo, entre as três passagens, a que 
mais se encontra próxima ao centro da 
cidade, ela é vista como muito distante, 
o que certamente aponta para o fato de 
ser a passagem mais intrabairro e por 
isso conectada menos diretamente com 
os destinos de trabalho e lazer.
Outro aspecto importante de ser 
pontuado é que Bambuzal possui uma 
urbanização mais antiga e por isso mais 
consolidada, fato que pode justificar a 
não pretensão da maioria dos moradores 
em sair do bairro.
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Pretende mudar

Não prentende 
mudar

PRETENDE MUDAR  DA REGIÃO _ MENININHA

49,5% 50,5%

MENININHA

Já a Menininha é vista como uma 
região muito movimentada por 45% 
dos entrevistados. De fato, esse local 
é a confluência de muitos fluxos. 
Afirma-se como uma centralidade 
comercial para quem mora na região 
mais a sul da M’Boi Mirim, além de 
ser uma importante articulação de 
mobilidade para quem usa o transporte 
público, por ser local de baldeação e 
possuir dois terminais (Jardim Ângela e 
Provisório). O “muito agitado” também 
está vinculado ao fato dos entrevistados 
se mostrarem desconfortáveis em 
geral com a dinâmica da cidade 
grande, refletida na Menininha, pois 
muitos vinham de cidades menores 
e pretendiam retornar para lá quando 
aposentados. 

Gráfico 33

Gráfico 34

MOTIVOS PELOS QUAIS AS PESSOAS QUEREM SE 
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Pretende mudar

Não prentende 
mudar

PRETENDE MUDAR  DA REGIÃO _ FUNDÃO

47,8% 52,2%

FUNDÃO

No Fundão, o motivo de 
insatisfação de 41% das pessoas é a 
distância. Possui basicamente uma 
via de acesso, a Av. M’Boi Mirim. 
Juntamente a essa limitação está o 
fato de ser uma região permeada 
de manchas verdes de proteção 
ambiental e áreas não urbanizadas 
por diferentes motivos (altas 
declividades, áreas de risco, etc), 
o que faz com que o território seja 
ocupado de forma descontínua, 
gerando um tecido urbano 
fragmentado com poucos acessos 
importantes à escala intrabairro. 

Gráfico 35

Gráfico 36
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Buscando compreender o que as pessoas 
achavam sobre as passagens estudadas, 
durante as entrevistas os usuários foram 
questionados, primeiramente de forma 
subjetiva, se “mudariam alguma coisa na 
passagem”. Muitos tiveram dificuldade de 
especificar o que gostariam de mudar naqueles 
espaços, algumas vezes por não saber muito 
bem como analisar criticamente o espaço 
público e outras vezes por acharem até mesmo 
que as passagens em questão estavam em boas 
condições físicas. Isso se dava tanto pelo fato 
dos entrevistados compararem a situação atual 
ao estado anterior da passagem ou até mesmo 

por terem como parâmetro outros locais mais 
precários, no geral mais internos ao bairro, 
que costumam atravessar nos seus percursos 
diários.
Por isso, em seguida, era posta uma questão 
objetiva que elencava pontos que poderiam ser 
modificados ou adicionados nas passagens: 
iluminação, área de sombra, drenagem, 
corrimão/guarda-corpo, bancos e mesas, 
lixeira/limpeza, trilho para bicicleta, rampas, 
uso residencial, comercial e/ou recreativo, 
melhoria das calçadas de acesso, desenho de 
degraus e patamares, etc.

5.2. PROBLEMAS 
ENCONTRADOS NAS 
PASSAGENS 
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BAMBUZAL

0 16 24 328
Numero de pessoas

Área de sombra
Bancos e mesas

Calçada ( buracos e acessibilidade)
Corrimão/ Guarda- corpo

Desenho da escada (degraus, curvas)
Drenagem
Iluminação

Lixeira/ limpeza
Muros (pintura, grafite)

Rampa( Carr. de bebê, compras)
Segurança

Trilhos para bicicleta
Uso residencial
Uso comercial
Uso recreativo

Vegetação
Não mudaria nada

6 - 7,9%
8 - 10,5%

25 - 32,9%
37 - 48,7%

30 - 39,5%
5 - 6,6%

39 - 50%
18 - 23,7%

13 - 17,1%
1 - 1,3%
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6 - 7,9%
7- 9,2%

O QUE MUDARIA OU ADICIONARIA NA PASSAGEM _BAMBUZAL

Percebeu-se, assim, que nas passagens do 
Bambuzal, as melhorias mais requisitadas 
eram em iluminação (50%), corrimão (49%) 
e desenho da escada (39%) - relativo tanto 
à ergonomia e regularidade dos degraus 
e patamares, quanto a não existência de 
reentrâncias na passagem, onde alguém 
pudesse se esconder.

Gráfico 37
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O QUE MUDARIA OU ADICIONARIA NA PASSAGEM _MENININHA

MENININHA

Já na Menininha, as melhorias eram 
necessárias em iluminação (50%), lixeira/
limpeza (49%) e desenho da escada (40%), 
enquanto no Fundão eram em iluminação 
(42%), lixeira/limpeza (39%) e corrimão/guar-
da-corpo (33%).
Esses dados vão de encontro com alguns 
pontos observados em campo. As pessoas 

tendem a relacionar a melhoria da iluminação 
com maior segurança. Mesmo nas passagens 
em que houveram melhorias recentes nesse 
quesito, os entrevistados reforçavam a necessi-
dade de boa iluminação, relacionando isso de 
forma mais ampla, imaginando que a melho-
ria serviria para as ruas adjacentes também.  
Além disso, no Bambuzal, uma das passagens 

Gráfico 38
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O QUE MUDARIA OU ADICIONARIA NA PASSAGEM _FUNDÃO

FUNDÃO

é parcialmente e outra inteiramente de terra. 
Os usuários costumavam reclamar da falta de 
corrimão para auxiliar a subida por elas, mais 
do que o desenho efetivo das escadas, acred-
itando que a existência de um corrimão já 
seria suficiente para usarem a passagem sem 
grandes riscos de queda. Na Menininha as 
escadarias tinham sempre muito lixo acumu-
lado, em particular a do Jd. Nakamura, que, 

com terrenos baldios em uma das suas ex-
tremidades, acabava juntando muito entulho. 
Já no Fundão, os entrevistados na passagem 
3C sempre atentavam à poluição do córrego 
por causa do mau cheiro forte.

Gráfico 39
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A partir das observações feitas em campo, no-
ta-se que os motivos que causam sentimento 
de vulnerabilidade são diversos segundo cada 
grupo - mulheres com filhos, homens, idosos, 
jovens - diferença esta, que não foi possível 
ser captada detalhadamente pela objetividade 
das perguntas do questionário de campo.  
Sendo assim, para que se ilustre mais detal-
hadamente os fatores que fazem com que as 
pessoas aleguem como “falta de segurança”, 
faz-se necessário esmiuçar essa grande parcela 
em grupos menores para que seja possível ter 
um olhar mais especializado a respeito da falta 
de segurança.

Para as mulheres entende-se que existam duas 
ocasiões que são recorrentemente aludidas 
como falta de segurança. A primeira delas está 
relacionada às próprias mulheres e é quando 
se sentem vulneráveis à violência sexual. 

A segunda situação, está em casos de mães 
com filhos, relacionada às influências que os 
filhos podem sofrer do mundo externo, isto 
é, em razão do alto envolvimento de crianças 
com o tráfico de drogas nas periferias, as mães 
sentem-se ameaçadas por estarem tão próximas 
de núcleos de tráfico como estão na região. 
Essa segunda circunstância pode ser notada 
também pelas respostas que foram obtidas 
quando se perguntava se “se a criança com que 
convive brinca em casa ou na rua” e “tem mui-
ta criança brincando na rua”. Assim, mostra 
que tem “muita” criança na rua (notar que o 
número de pessoas que respondeu essa última 
pergunta é bem inferior à outra pergunta, já 
que a outra é percepção geral das pessoas, en-
quanto a última é relativa a quem convive com 
criança no dia-a-dia), mas nunca são filhos, 
sobrinhos, netos, etc, de quem é entrevistado. 
Entende-se então, que ter os filhos brincando 



86

na rua pode ser entendido como uma atitude 
de falta de cuidado.

Em se tratando de homens mais jovens, 
percebe-se que o medo está um pouco mais 
distante e mais relacionado às pessoas mais 
vulneráveis dos seus círculos, como filhas/
mulheres, e também relacionados à roubo de 
carro, moto e outros objetos. Eles, no en-
tanto, não parecem se sentir tão ameaçados 
com questão do tráfico quanto os idosos e as 
mulheres.

Para os idosos, geralmente a questão do perigo 
se relaciona à violência (roubos, assaltos, tráf-
ico, etc.) mas também com o espaço público 
físico como possibilidade de atropelamento, 
lesão, entre outros. 
Levando em consideração os fatores que au-
mentam a sensação de segurança das pessoas, 

maior fluxo de pessoas e melhor iluminação 
sempre são os primeiros citados como ele-
mentos que aumentam a segurança do lugar, 
isto é, conclui-se que quanto mais visibilidade 
ou quanto mais visível for a passagem, menos 
insegura ela parece ser. 

No entanto, em se tratando de visibilidade, 
adentramos outro conflito, o de disputa do 
espaço por dinâmicas distintas. Esses espaços 
são muitas vezes utilizados pelos traficantes 
justamente por serem mais escondidos, sendo 
assim, quando se faz uma intervenção no sen-
tido de torná-lo mais visível, os que não estão 
interessados nisso boicotam essas ações. 
Relataram por exemplo, com muita normali-
dade que os “meninos” quebram as luzes das 
passagens quando novas luzes são instaladas 
pela prefeitura .
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5.3. ROTINA E APROPRIAÇÃO 
DAS PASSAGENS 
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Mapa 18. Passagem do Bambuzal

Nessa parte do relatório pretende-se relatar um 
pouco sobre como essas vielas e escadarias são 
usadas, que possibilidades de apropriação são 
vistas pelos usuário e moradores e que perso-

nagens em conjunto com a conformação física 
do espaço fazem cada passagem ter um signifi-
cado diferente e ser ocupada de forma única. 



88

Dentre os entrevistados do percurso que utili-
zam alguma das passagens para deslocamen-
tos de trabalho, notou-se que no (1) Bambu-
zal, 1A  e 1D  são os trechos menos utilizados 
do percurso, apenas 15% as usam, quanto 
37% utilizam 1B e 66% a 1C. 

Tendo esses dados em vista e ainda incorpo-
rando com as percepções das passagens cons-
tatou-se que essas duas vielas são evitadas por 
estarem inadequadas fisicamente à passagem 
de pessoas, isto é, ainda se encontram em 
parte ou inteiramente sem pavimentação e por 
não constituir os caminhos mais curtos , cor-
respondentes aos deslocamentos de trabalho. 
Elas são ainda menos apropriadas para usos 
alternativos tais como reunião de vizinhos, 
brincadeira de crianças, entre outros. 

Outro aspecto que não contribui para a 
ocupação dessas duas passagens é o fato de 
haverem poucas casas voltadas diretamen-
te para esses espaço, isso mostra que esses 
percursos podem ser evitados facilmente pois 
não existem pessoas que precisam necessa-
riamente transitar por ali. Esse fato contribui 
para o esvaziamento do local, uma vez que a 
sensação de segurança seja menor quando não 
existem moradores lindeiros. 

1D, no entanto, encontra-se próxima de um 
cruzamento utilizado como espaço de con-
vivência pelos vizinhos, entre a Rua Leonor 
Teles e a passagem 1C. Esta apropriação do 
espaço reverbera até a primeira metade da 
passagem, que foi seu único trecho concretado 
para possibilitar o acesso de carros à garagem 
de um dos moradores. 
1B também não possui uso residencial e não 
é ocupada por outros usos que não sejam o de 
passagem objetiva para fins de trabalho e aces-
so à UBS por ser espacialmente hostil, possui 
muros cinzas inteiros dos dois lados.

1C é a mais frequentada das passagens deste 
percurso, porque, além de ser um atalho impor-
tante de acesso à UBS e ser muito utilizada 
como atalho para deslocamentos de trabalho,  
também convida as pessoas a permanecerem 
por ali por possuir uma pequena pracinha em 
uma de suas extremidades, a qual contém 
alguns equipamentos de exercício físico e é 
frequentemente usada para festas dos jovens 
da região (pancadões).Na outra extremida-
de geralmente se encontra pessoas sentadas 
conversando ou mães sentadas vigiando seus 
filhos brincando, e nos finais de semana, como 
contam os entrevistados, os vizinhos  costuma-
vam fazer churrasco ali.
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Na Menininha (2), as passagens são frequen-
temente ocupadas por outros usos que não só 
o de passar. Acredita-se que isso se deva ao 
grande número de moradores diretos que essas 
passagens possuem.

Em 2A, nota-se uma constante ocupação por 
crianças, isso se deve não somente ao fato de 
ser uma escadaria com grandes patamares que 
possibilitam essa apropriação, mas também à 
intransponibilidade da Rua vulnerária e da rua 
Antônio Fortino. Essas ruas que se localizam 
nas extremidades das escadarias escolhidas, 
têm um grande fluxo de carros, tornando as 
vielas e escadarias lugares mais convidativos 
para o desenvolvimento de atividades alterna-
tivas que suportam a sociabilidade local.

2C, é uma viela extremamente convidativa 
enquanto espaço de sociabilidade, possui uso 
comercial interno o que leva as pessoas a 
ocuparem-na com cadeiras de bar ou sentados 
à calçada para encontrar os vizinhos. Encon-
tra-se alguns carros parados ao longo da viela 
e algumas crianças brincando e andando de 
bicicleta. 

2D, talvez no âmbito de usos alternativos é a 
mais variada.  Com a existência de um terreno 
baldio na sua cabeceira, vê-se diversos tipos 
de apropriação desse espaço tais como varal 

de roupas, algumas plantas. A escadaria, tam-
bém é muito utilizada como espaço para as 
crianças brincarem. No topo da escadaria vê-
-se meninos empinando pipa. As entregas de 
mercadorias chegam pelo patamar de baixo 
e existe uma rede de vizinhos que se ajudam 
para que as mercadorias permeiem os quar-
teirões até chegarem aos seus destinos finais. 
Funciona muito com atalho para a vizinhança 
do Nakamura, mas por ser desafiadora, muito 
íngreme e muito extensa, faz com que as 
pessoas se demorem mais nesse espaço.
Existe, nessa escadaria, mulheres que cuidam 
dos netos, sobrinhos, e outras crianças en-
quanto suas mães, sendo assim um local com 
grande número durante todo o dia. 
Na Rua Dois, costuma ser espaço para um 
samba pelo menos um domingo do mês.

2B, é o único trecho do percurso 2 que não 
possui uso residencial, sendo assim, o que 
é menos utilizado tanto como atalho quanto 
como apropriado para outros usos. 

No Fundão (3), a questão social mais tensa 
surge muito com delimitadora da apropriação 
desse espaço. Diferentemente dos outros dois 
percursos, as passagens desse percurso pos-
suem muitos moradores, mas estes moradores 
têm mais receio de usar o espaço público.]
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Em 3A as casas que surgem conectadas dire-
tamente aos patamares da escadaria, mesmo 
que existam muitas possibilidades espaciais 
- praça no topo da escadaria- a questão de não 
ocupação da rua para usos alternativos se deva 
às tensões sociais muito presentes no local. 
Quando escurece e as pessoas automaticamen-
te se recolhem em casa. As crianças brincam 
em casa, os irmão acompanham as irmãs nos 
percursos noturnos para que elas se sintam 
mais seguras ao subir e descer a escadaria.

3B é uma rua com grande fluxo de carros e 
pessoas e que possui bares e pequenos comér-
cios que levam as pessoas a pararem. Existe 
um ponto de ônibus na esquina com a Rua do 
córrego onde muitas pessoas se sentam não só 
com o intuito de esperar pela condução, mas 

também de encontrar outras pessoas. 

O ponto de encontro da 3B com a 3C é fre-
quentemente utilizado por alguns moradores 
para jogos de cartas e outras atividades de 
lazer que se dão nas mesas e bancos que têm 
ali. 
3C é uma rua que tem um caráter de pra-
ça muito forte, é no entanto esvaziada em 
horários mais extremos dos dias de semana 
por ser um lugar frequente de assaltos e outras 
atividades ilícitas.
Aos sábados ocorre uma feira na rua do 
córrego atraindo assim, muitas pessoas para o 
local, seja com a finalidade de fazer feira ou 
somente sair à rua e encontrar pessoas. No dia 
das crianças (12/10) a rua toda é tomada por 
brinquedos infláveis e carrinhos de comida. 
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Imagem 15.  Cruzamento da Rua do Córrego com Isabel de Oliveira, dia das crianças

Imagem 13.  Bambuzal, pracinha em frente UBS Imagem 14. Menininha, Varal comunitário escadaria 2D
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5.4. SE A PASSAGEM FOSSE 
UMA PRAÇA

Como explicitado anteriormente sobre as 
dificuldades em torno do linguajar utilizado 
nas entrevistas de campo, algumas pessoas, 
dependendo de como a pergunta era posta, 
se sentiam ofendidas quando questionadas se 
“Se sentem bem na rua? Gostam de encontrar 
pessoas?”.
Tal ofensa dava pelo entendimento comum de 
que pessoas que ficam na rua são desocupa-
das, ou tem algum envolvimento com ativi-
dades ilícitas. Por isso, muitos entrevistados 
diziam não se sentir bem no espaço público 
e não gostar de encontrar pessoas nele. Isso 
se reflete nos 43% que responderam “Não” 
à pergunta. Porém, quando questionados 

em seguida se permaneceriam nas passagens 
caso elas fossem praças, 41% afirmou que 
“Sim”, enquanto outros 40% permaneceriam 
com a ressalva do tipo de apropriação civil do 
território, isto é, se ele não fosse tomado por 
ações estranhas ou ilegais. Isso leva a enten-
der que a grande maioria dos entrevistados 
têm uma percepção positiva sobre o espaço 
público enquanto possibilidade de espaço de 
permanência e de lazer, mas que as dinâmicas 
sociais influem muito na relação das pessoas 
com o espaço livre, levando-as a hesitar diante 
da possibilidade de usufruir desses espaços por 
segurança.
 



95

SENTE-SE BEM NA RUA E EM ENCONTRAR AS PESSOAS

Sim

Não

57%43%

SENTIRIA À VONTADE PARA PERMANECER NA 
PASSAGEM SE ELA FOSSE UMA “PRAÇA”

Talvez, depende da 
apropriação civil do 
espaço
Sim

Não

41,3%

18,6%

40,1%

Gráfico 40.
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No geral é notável que a situação fragilidade 
que pode haver no Bambuzal, na Menininha e 
no Fundão é superada pela articulação social 
dos próprios moradores. Por isso, as relações 
de vizinhança nesses bairros são muito fortes. 
Muitas pessoas relataram poder contar com 
a solidariedade dos vizinhos em diversas 
situações: 
- na construção de suas casas (tanto para 
o transporte de materiais quanto na obra 
propriamente dita); 
- no cuidado com os filhos (muitas mães, avós 

e tias se revezam para tomar conta das crianças 
e permitir que as mães possam trabalhar); 
- na entregas de bens para quem mora 
dentro das passagens, onde não chegam as 
mercadorias. 
- no deslocamento de pessoas com mobilidade 
reduzida ou com cargas (amigos que se 
articulam em grupos para viabilizar a chegada 
de um vizinho cadeirante até a UBS ou 
quando um passante ajuda outra pessoa a 
subir um escadão com um carrinho cheio de 
mercadorias), dentre outras situações.

5.5. SOLIDARIEDADE 
E ARTICULAÇÃO DOS 
MORADORES
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6. CONCLUSÃO
Este estudo de campo possibilitou entre mui-
tas percepções sobre o perfil local de pesso-
as que habitam ou frequentam o distrito do 
Jardim Ângela, identificar também uma série 
de dinâmicas sociais que se sobrepõem nos 
espaços como o das passagens que serão alvo 
do concurso. 

É importante levar em consideração na ela-
boração do projeto que a precariedade desses 
espaços muitas vezes está fundamentada no 
olhar de quem vê de fora, porque os usuários e 
conviventes que se apropriam desses passa-
gens, por terem uma visão mais aprofundada 
do local, enxergam dinâmicas que produzem 
o espaço tal como está, e por isso os compre-
endem como equilíbrio entre essas dinâmicas 
sociais concorrentes.

Um aspecto muito significante com o qual se 
entra em contato com essa pesquisa, é a forma 
provisória que a população vê seus espaços. 
Isto é, os espaços se modificam mais cons-
tantemente que em regiões mais consolidadas 
da cidade, porque o espaço residual é visto 
como potencial em áreas tão adensadas como 
o Jardim Ângela. As formas de se apropriar 
do espaço também se configuram de forma 
muito mais efêmera, sendo este um aspecto 
importante a ser levado em conta no concurso 
Passagens Jardim Ângela.  
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