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URBAN95

Criando cidades saudáveis, prósperas e vibrantes, onde bebês, crianças e 
suas famílias possam se desenvolver positivamente

Se você pudesse vivenciar uma cidade a uma altura de 95 cm – a altura média de uma 
criança saudável de 3 anos – o que você faria de diferente? Urban95 faz esta pergunta ousa-
da, mas simples, a líderes, planejadores, arquitetos e inovadores de cidades do mundo todo.

O Programa Urban95 é a iniciativa da Fundação Bernard van Leer para promover mudan-
ças duradouras nos cenários e oportunidades que moldam os primeiros cinco anos cruciais 
da vida das crianças. Ele está fundamentado na convicção de que quando os bairros de uma 
cidade funcionam bem para mulheres grávidas, bebês, crianças pequenas e jovens, eles 
também tendem a promover o desenvolvimento econômico, além de comunidades fortes.

Contexto e desafios

• Ruas inseguras e opções limitadas de transporte público se tornam empecilhos 
para o deslocamento até creches, médicos, lojas ou até mesmo para uma sim-
ples caminhada;

• A má qualidade do ar prejudica mais a bebês e crianças pequenas do que a adul-
tos saudáveis;

• À medida que as populações urbanas crescem, aqueles que chegam a um novo 
lugar não costumam ter parentes próximos ou amigos a quem recorrer quando 
precisam de conselhos, ajuda para cuidar dos filhos ou simplesmente alguém 
com quem conversar.

• Os estudos mostram que as primeiras experiências das crianças têm efeitos que 
duram por toda a vida. As cidades que dão a suas crianças pequenas um bom 
começo na vida, estão ajudando a moldar novas gerações de trabalhadores pro-
dutivos e cidadãos honestos.

Cidades Urban95 trabalham para testar e escalar inovações que sejam eficientes em:

Espaço público verde: Transformar os espaços físicos existentes em lugares onde 
as crianças pequenas brinquem sem perigo e explorem a natureza, e para que seus 
cuidadores se encontrem e descansem.

Mobilidade para famílias: Permitir que cuidadores e crianças pequenas possam 
caminhar ou andar de bicicleta até serviços de saúde e creches, assim como a lugares 
onde seja possível brincar sem perigo, e a encontrar fontes de alimentação saudável.

Tomada de decisões com base em dados: Coletar dados sobre crianças pequenas 
e seus cuidadores em cada bairro e usá-los para melhorar a alocação de recursos e 
facilitar a coordenação entre os diferentes setores.

Formação e suporte para pais: Fornecer ideias, informações e sugestões aos pais e 
outros cuidadores sobre o desenvolvimento da primeira infância, assim como a impor-
tância de incorporar a contação de histórias nas rotinas diárias, por meio dos serviços 
e estruturas já existentes.
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Introdução ANTP Urban95: régua e compasso  
para traçar novas políticas públicas

O projeto Urban95 Campo Limpo, desenvolvido pela ANTP - Associa-
ção Nacional de Transportes Públicos para a Prefeitura de São Paulo, com 
suporte da Fundação Bernard Van Leer e apoio da Bloomberg Philanthropies, 
concluiu sua primeira etapa em março de 2018, com duração de 5 meses.

Este projeto tomou corpo a partir das intervenções urbanas que a Pre-
feitura de São Paulo faria no distrito: a construção de um corredor de ônibus 
na estrada do Campo Limpo e o Plano de Concessões dos Terminais Urba-
nos, que prevê a concessão à iniciativa privada do Terminal do Campo Limpo. 

Um novo corredor de ônibus causa um impacto importante no acesso 
aos equipamentos e serviços do bairro. Já o Projeto de Intervenção Urbana 
do Terminal do Campo Limpo, que define uma área de abrangência de 600 
metros em seu entorno, traz desafios importantes quanto ao que será pos-
sível fazer para garantir e melhorar a mobilidade das crianças e suas famílias. 

Com o foco no espaço urbano e nas famílias residentes em áreas de 
alta vulnerabilidade social, nosso desafio, através do programa Urban95, 
foi o de produzir propostas de ações, intervenções e políticas que vies-
sem a permitir melhorar o bem-estar e a segurança de bebês, gestantes 
e crianças do bairro, bem como de suas famílias.

O Urban95 foi nossa régua e compasso, que como na canção de 
Gilberto Gil, nos auxiliou a traçar o caminho pretendido. Ele reorienta a 
divisão de políticas públicas e reformula os indicadores.  

São as políticas transversais, as que através de uma visão mais ampla 
podem alcançar uma cidade melhor. São indicadores encarregados de 
medir, mostrar valores deficitários e dar pistas sobre suas potencialidades 
para intervenção e investimento. A ferramenta deve auxiliar e orientar a 
criação de espaços coletivos urbanos de cuidado da criança, soluções 
urbanas de baixo custo e alta qualidade. 



Através dos indicadores Urban95, pode-se analisar a capacidade da 
cidade para cuidar, e de gerar condições saudáveis, seguras e públicas. 

Por eles, aprendemos que: 

- a cidade precisa ser saudável. Toda sua infraestrutura, seus elemen-
tos e redes têm relação direta ou indireta com a saúde de seus ha-
bitantes, cujos efeitos incidem especialmente na saúde das crianças 
e cuidadores;

- ela precisa ser segura. A não relação com o mundo exterior impacta 
de forma significativa na Primeira Infância, no seu desenvolvimento 
físico, cognitivo e emocional: a sociabilidade, os medos, a ausên-
cia de referências urbanas, a carência de caminhar e experimentar 
a cidade.  Valores deficitários indicarão pontos críticos das políticas 
urbanas, cujas melhorias inibem situações perigosas e contribuem 
para uma cidade mais segura; e

- a cidade precisa ser pública. É aquela que, através de seus equipa-
mentos e espaços públicos, conectados entre si por rotas acessíveis, 
seguras e atrativas, se converte em um lugar onde todos seus de-
talhes, relações sociais e espaços construídos constroem uma fonte 
de aprendizagem.

No relatório a seguir apresentamos não somente os resultados que 
alcançamos, mas todo os insumos que nos serviram de base para obtê-
-los. Fazemos votos para que todo esse material sirva não só de alicerce 
para novas e ricas experiências, como também que possa inspirar novos e 
instigantes projetos em prol da vida de nossas crianças e de suas famílias 
nas cidades brasileiras.

ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos

Ailton Brasiliense Pires

Presidente

Luiz Carlos Mantovani Néspoli

Superintendente



Os bebês e seus cuidadores como métrica  
básica para melhorar uma cidade

Todos os bebês e crianças pequenas merecem um bom começo de 
vida, especialmente os que vivem em comunidades com maior vulnera-
bilidade. Um bom início na vida coloca cada criança no melhor caminho 
para alcançar seu pleno potencial, e estabelece as bases para uma socie-
dade saudável, criativa e pacífica.

Apoiar seus cuidadores primários durante a gravidez é a melhor ma-
neira de garantir um bom começo de vida às crianças. A neurociência, a 
saúde pública, a educação e a economia mostram que quando bebês 
e crianças pequenas têm um cuidador primário estável e receptivo, elas 
podem florescer mesmo em circunstâncias as mais difíceis.

Na América Latina, muitos países, sob diferentes governos, enten-
deram essa evidencia e criaram programas e serviços para famílias com 
crianças pequenas. Os programas incluem serviços diários de cuidado in-
fantil para famílias que trabalham; serviços de apoio e acompanhamento 
familiar que incluem orientação aos pais, assistência social e legal; pro-
gramas de apoio financeiro para alcançar uma boa nutrição, saúde e edu-
cação para os filhos. Esses esforços, infelizmente, enfrentaram enormes 
obstáculos. Um deles é que, ao aumentar a cobertura dos programas, 
torna-se difícil manter a qualidade dos serviços. Outro obstáculo é que 
os serviços padronizados não atendem a todos igualmente – diferentes 
regiões, comunidades e grupos sociais também têm necessidades muito 
específicas.

Os fatores facilitadores do desenvolvimento da criança pequena, 
no entanto, não dependem somente da qualidade dos serviços em si. O 
acesso e a travessia para aproveitá-los fazem parte da qualidade. Um es-
paço físico agradável, saudável, seguro e interessante contribui enorme-
mente para o desenvolvimento infantil. Os melhores momentos da pri-
meira infância estão cheios desses lugares e das viagens que as crianças 



fazem com os pais. Os registros fotográficos e as histórias de pais e avós 
evidenciam isso. O que há de especial nesses lugares e momentos é que 
eles facilitam interações íntimas e ricas com os pais ou outros cuidadores. 
Esses momentos de construção infantil incluem jogos, linguagem, con-
templação, atividades físicas e exploração.

Infelizmente, as cidades nem sempre facilitam essa riqueza de inte-
rações entre adultos e crianças. Em vez de oportunidades de desenvolvi-
mento, o que encontramos são riscos para alcançá-lo.

Os riscos incluem tanto elementos que afetam diretamente as crian-
ças, como aqueles que, ao afetar seus cuidadores, acabam afetando-as 
também. Entre os primeiros, é fácil identificar fatores como poluição do ar, 
descarte de esgoto, escadas e vias de acesso não seguras, percepção 
de violência e insegurança, ruído excessivo, tráfego, entre outros. Além 
desses elementos, existem outros que afetam a saúde física e mental dos 
adultos, impactando negativamente a sua capacidade de dar afeto, e afe-
tando o relaxamento e a confiança que requerem uma interação positiva 
com seus filhos.

Para que uma cidade possa erradicar progressivamente os fatores 
de risco e aumentar as oportunidades de desenvolvimento infantil, várias 
ações são necessárias:

a. Ter um bom conhecimento sobre as condições de vida e 
mobilidade da família com crianças pequenas:

b.  Onde elas moram, para onde vão a fim de obter seus meios 
de subsistência, comprar comida, qualidade de vida, entre-
tenimento, acessar serviços básicos.

c.  A que esta população está exposta? A qualidade do ar é boa? 
Uma criança pequena pode caminhar sem risco de aciden-
tes ou violência?



d.  Quanto tempo dura cada viagem e qual o tempo de espera 
em alguns serviços? A jornada é confortável? O trajeto ou a 
espera é interessante? Existem espaços para descansar, ali-
mentar, ler ou brincar?

e.  Quais serviços estão disponíveis? Quem realmente os usa?

f.  Contar com ferramentas para avaliar a qualidade da mobili-
dade e dos espaços públicos disponíveis para essas famílias

g.  Incluir os beneficiários e qualquer outra população afetada 
pela estrutura atual da cidade como parceiros na construção 
de propostas de melhoria da cidade.

Este projeto faz parte do apoio técnico e financeiro promovido pela 
Fundação Bernard van Leer no município de São Paulo. Os instrumentos 
projetados e validados pela ANTP em Campo Limpo foram insumos es-
senciais para o desenho de uma política municipal que prioriza a primeira 
infância. Este documento também pode servir como modelo de ação para 
outras cidades que desejam redesenhar-se a partir de uma visão focada 
nas famílias com crianças pequenas. Ao possibilitar que pais e cuidadores 
possam estimular o desenvolvimento do cérebro infantil em todas as suas 
dimensões, teremos uma cidade segura, saudável e inclusiva para muitos 
outros grupos de cidadãos.

J. Leonardo Yánez

Consultor sênior representante da

 América Latina para a Fundação Bernard van Leer
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O projeto URBAN95 CAMPO LIMPO (U95CL) teve como objetivo 
em sua primeira etapa diagnosticar a situação das crianças de 0-5 anos, 
suas famílias e cuidadores, a partir de duas intervenções urbanas sig-
nificativas que a Prefeitura de São Paulo previa realizar naquela região.

Buscamos estudar as centralidades periféricas 
(áreas de serviços e desenvolvimento comer-
cial apoiadas no potencial de atração das gran-
des infraestruturas viárias da periferia urbana) 
e sua interação com as famílias com crianças 
pequenas.

Este relatório apresenta os principais resultados obtidos e su-
gestões de continuidade.
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Intervenções 
da prefeitura

O projeto U95CL foi construído a partir de duas intervenções do 
poder público municipal no distrito do Campo Limpo:

- Construção de um corredor de ônibus junto ao canteiro cen-
tral da estrada do campo Limpo, principal eixo viário do distrito, 
já com recursos garantidos pelo Governo Federal desde 2012, 
através do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), no valor 
de R$ 174 milhões;

- Plano de Concessões dos Terminais Urbanos da SPTrans – São 
Paulo Transportes, empresa municipal que gerencia os trans-
portes coletivos urbanos. O Terminal de ônibus do Campo Lim-
po, com um fluxo de 58.124 passageiros/dia, será concedido à 
exploração da iniciativa privada, num processo de PPP (Parceria 
Público Privada). Para este fim, a prefeitura lançou o Projeto de 
Intervenção Urbana (PIU) do Terminal, cujo objetivo é promover 
o ordenamento e a reestruturação urbana em áreas subutiliza-
das e com potencial de transformação.

O corredor de ônibus, quando construído, deixará uma cicatriz 
urbana, impactando no acesso a equipamentos e serviços ao cortar 
o distrito longitudinalmente. O Terminal do Campo Limpo, por sua 
vez, define uma área de oportunidades em seu entorno em um raio 
de 600 m (seiscentos metros), com vistas à elaboração do Plano de 
Intervenção Urbana (PIU).
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Estas duas intervenções serviram como referência para a defi-
nição da área cujo diagnóstico é objeto deste relatório, com enfoque 
especial em dois locais de alta vulnerabilidade social.

Na área do projeto PIU Terminal Campo Limpo existem 6.579 
moradores, incluindo 424 crianças de 0 a 5 anos e 294 de 0 a 3 (da-
dos do Censo 2010). As duas áreas próximas de alta vulnerabilidade 
social que incluiremos no estudo Urban95 Campo Limpo têm a se-
guinte composição:

Favela Maria Virginia - 728 casas, população estimada de 2.184 
pessoas, com 197 crianças de 0 a 5 anos (9%) e 131 crianças de 0 a 3 
anos (6%);

Comunidade Jardim Leônidas Pereira - 1.500 famílias, das quais 
580 ocupam ilegalmente 27 edifícios construídos para habitação so-
cial. Estima-se um universo de 4.000 pessoas, onde 280 são crianças 
na faixa de 0 aos 5 anos, e 240 crianças de 0 a 3 anos.

De acordo com o último censo oficial de São Paulo (2010), a 
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cidade contava com 11.253.503 habitantes, dos quais 560.000 são 
crianças na faixa entre 0 a 3 anos e 300.000 crianças de 4-5.

Mais de 100.000 crianças moram em São Paulo em condições 
de extrema pobreza (Programa Bolsa Família).

Desde o Mapa da Vulnerabilidade Social da População de São 
Paulo (2004) já se pode identificar algumas zonas que reúnem seto-
res censitários classificados como de alta e altíssima privação, sendo 
distritos da Zona Leste e Sul, concentrando grande parte da popula-
ção da capital. É o caso do distrito do Campo Limpo.

Os três principais objetivos da primeira etapa do projeto (no-
vembro 2017 a março de 2018) foram:

1. Estabelecer ligações com os poderes executivo e legislativo, 
com a finalidade de criar um grupo de tomadores de decisão e 
técnicos capacitados para incluir a atenção à Primeira Infância 
em projetos urbanos e leis municipais;

2. Criar e fortalecer, por meio de reuniões de grupos de famílias e 
cuidadores, com conteúdo Family Coaching, visando começar 
a tecer uma rede territorial de apoio a pais e mães que poderá 
garantir a sustentabilidade do projeto.

3. Através de uma pesquisa qualitativa e quantitativa: obter o re-
trato socioeconômico de famílias da área de estudo, criar a li-
nha de base e metodologia para medir impacto, validar as pre-
missas técnicas sobre os problemas das famílias de crianças 
pequenas e mulheres grávidas, bem como localizar locais de 
oportunidade para ativar espaços de coexistência próximos das 
comunidades mais vulneráveis.
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MAPA DA VULNERABILIDADE

MAPA CONCENTRAÇÃO CRIANÇAS  CENSO

ver os documentos ampliados nos ANEXOS
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Caracterização   
do uNiverso  
pesquisado

1.2
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Para análise e diagnóstico das famílias residentes na área de 
estudo foram aplicadas duas pesquisas. A primeira, de natureza qua-
litativa, serviu para orientar e produzir a pesquisa quantitativa, aplica-
da em seguida, em um universo de 447 famílias (56% localizadas nas 
duas áreas mais vulneráveis de estudo).

Perfil da amostra: 80% do sexo feminino, com idade média de 
33 anos. Da amostra, 56% possuem educação escolar até o curso 
médio incompleto. 

Foram entrevistados membros da família além das mães (62% 
das entrevistas), especialmente pais (16%) e avós (13%). O motivo é 
que eles participam e colaboram na dinâmica da casa e no cuidado 
das crianças.

Todos os entrevistados foram georreferenciados: os moradores 
das comunidades-favelas do estudo e do escopo do projeto urbano 
do PIU Campo Limpo, através da tecnologia GIS, que liga cartogra-
fias a bancos de dados.

PESQUISA QUANTITATIVA (447 pessoas)

PIU

Terminal Campo Limpo

Favela Jd. Leonidas Moreira

Favela Jd. Maria Virginia

Praça do Campo Limpo

Logradouros

Edificações

Terminal Campo Limpo

Jd. Paris

Jd. Maria Virgínia

Jd. Leônidas Moreira

Favela Jd. Maria Virgínia

LEGENDA

0 250 500 m

Base Cartográfica: Projeção UTM23S. SAD69(96).
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A pesquisa quantitativa, realizada com 447 famílias com crianças 
de 0-5 anos, pode ser resumida com brevidade no seguinte quadro:

65% das pessoas são casadas, o que demonstra estabilidade 
familiar;

4,3 pessoas por domicílio (a média na cidade de São Paulo é 
de 3,4);

1,8 filhos por família, dos quais 66% na faixa de 0 a 5 anos ;

9% de grávidas no universo pesquisado; na favela Maria Virgínia 
este percentual é de 12%;

62% das respostas foram dadas pelas mães;

45% das mães trabalham fora; 21% delas não estudam, nem tra-
balham;

mães são principais responsáveis por cuidar das crianças: 71% 
durante a semana; 78% nos finais de semana.
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22% das avós exercem o papel de “chefe de família”, figura im-
portante na estrutura familiar. Nos casos de crianças que não fre-
quentam creche, é a avó quem cuida delas na ausência da mãe (62% 
das citações);

73% das pessoas pesquisadas não nasceram no bairro. O tem-
po médio de residência no Campo Limpo, no entanto, é de 15 anos;

42% não querem mudar do Campo Limpo: 50% responderam 
que o motivo de residir na região é a família; apenas 18% disseram ser 
por motivo trabalho;

Ante a ausência do coletivo social, o coletivo familiar surge 
como estratégia de sobrevivência.

31% dos domicílios têm entre uma e duas pessoas desempre-
gadas;

A renda familiar é composta em média por 1,6 pessoas. A ren-
da pessoal média é de R$ 1.416,00. A renda familiar média é de R$ 
1.735,00. A grande maioria das famílias (71%) pertence à Classe E, a 
mais baixa na escala de renda no país, inferior a dois Salários Míni-
mos – R$ 1.874,00;

45% das crianças de 0-5 frequentam creche;

65% das famílias, crianças de 0-5 não frequentam creche ou 
frequentam apenas durante meio período do dia;

Janela de oportunidade: grande parte destas crianças, ma-
triculadas apenas em período parcial ou sem creches, ficam sem 
interações positivas dentro de casa, nem atividades de lazer/recre-
ativas no exterior da moradia (dados da pesquisa quantitativa).
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Na primeira proposta apresentada à BvLF partimos da seguinte 
Teoria da Mudança: esperamos que, melhorando o acesso ao Termi-
nal de Ônibus e ao futuro corredor, bem como aos serviços e áreas 
verdes do distrito, e criando oportunidades futuras de lazer, convi-
vência e sociabilidade através de intervenções temporárias e urba-
nismo tático, podemos mudar as percepções, usos e possibilidades 
para famílias com crianças pequenas e mulheres grávidas na região, 
especialmente as mais vulneráveis.

De uma maneira geral, as pesquisas e análises realizadas com-
provaram em linhas gerais o diagnóstico inicial elaborado anterior-
mente ao projeto.

Podemos concluir a partir dos estudos realizados 
que o maior problema da primeira infância no 
universo pesquisado refere-se à má qualidade 
da interação entre a criança e seu cuidador, de-
corrente de uma série de fatores captados pelas 
pesquisas e análises, que passamos a descrever.

Dentre esses, em especial os obstáculos para a realização de 
atividades de lazer e recreação. Os principais, citados pelos cuidado-
res na pesquisa quantitativa, foram:
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- 39% indicam carência de espaços aptos para a infância – não 
existe espaço (resposta mais citada), e os espaços existentes 
estão abandonados/malcuidados ou distante

- 36% citam o impacto da violência – drogas, armas, atropela-
mento, assédio. 55% das respostas reportam que não frequen-
tam a Praça do Campo Limpo, principal espaço de lazer ao ar 
livre na região, por causa da violência;

- 11% reportam a má qualidade da infraestrutura (ruim ou inexis-
tente, como saneamento). A principal citação refere-se à ausên-
cia de calçada na porta de casa (15% de citações), indicando 
dificuldades para ações de lazer em áreas de proximidade.

Os problemas detectados pelos cuidadores nos espaços próxi-
mos à moradia foram citados diante da pergunta “quais as principais 
dificuldades observadas em sua rua”: 33% reportaram ter esgoto a 
céu aberto; 29% disseram que tem muito lixo e 26% citaram haver 
pouca iluminação. 

Dentre os problemas que mais afetam a qualidade de vida dos 
moradores do Campo Limpo, a violência surge como o mais impac-
tante: 50% das respostas citam o uso livre e a venda de drogas nos 
espaços públicos; 31% responderam simplesmente haver “muita vio-
lência” no bairro, e 27% citaram a ocorrência de “assaltos” (o Distrito do 
Campo Limpo ocupa o segundo pior posto no ranking de acidentes 
de trânsito fatais - 46 óbitos; e de roubos – 302; dados de 2016).

É interessante observar que 39% das pessoas desconhecem 
projetos sociais existentes na região. Isso sugere que, para muitas 
famílias, há dificuldade em se obter apoio (oportunidades de convívio 
e socialização) e receber informações importantes sobre cuidados 
relativos à Primeira Infância.
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Para a execução do presente diagnóstico foram realizadas vá-
rias análises e estudos, derivados dos dados coletados a partir das 
seguintes pesquisas: 

Pesquisa Qualitativa: quatro grupos de mães, totalizando 39. 
Perfil: a maior parte não trabalha e vive na dependência de Seguro 
desemprego, Licença maternidade, Bolsa família e da ajuda da famí-
lia. Metade é solteira. Objetivo foi levantar a percepção do bairro pela 
visão das mães/cuidadores de crianças de 0 a 5 anos. Coletar infor-
mações sobre a rotina das crianças, espaços públicos na redondeza 
(avaliação e dificuldades de acesso) e as expectativas e aspirações.

Pesquisa Quantitativa: o universo pesquisado foi composto 
pelo total de mães e cuidadores de crianças de 0 a 5 anos de ida-
de, residentes no bairro do Campo Limpo, com idade a partir de 12 
anos. Total da Amostra: 447 questionários, domiciliar probabilística, 
com entrevistas pessoais. As entrevistas ocorreram durante o mês 
de dezembro de 2017. Foram pesquisados os seguintes itens para 
levantamento através de questionários: rotina das crianças; creches; 
UBS – Unidades Básicas de Saúde, ONGS e Instituições do Terceiro 
Setor; o Distrito do Campo Limpo (situação do território); a Praça do 
Campo Limpo (espaço de lazer referência no centro do bairro); e, por 
fim, Mobilidade Urbana x Qualidade de Vida.
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Pesquisa OD
(Origem  - Destino)

Neste último item, a metodologia adotada para o recolhimento de 
informações sobre a mobilidade das famílias com crianças na primei-
ra infância é inovadora. A estratégia comumente usada para obtenção 
de informações segue o padrão tradicional de estudos Origem/Destino 
(conhecido como “pesquisas ODs”), normalmente usados para o plane-
jamento de projetos de mobilidade urbana, ou seja, a coleta de dados 
baseia-se em uma entrevista domiciliar em que as viagens feitas por 
todos os membros da família são registradas.

O aspecto inovador está no fato de que na pes-
quisa do projeto Urban95-Campo Limpo foram 
coletadas TODAS as viagens relacionadas às 
crianças pequenas, incluindo as viagens cur-
tas e por motivo diferente ao de educação (ida 
a escola/creche). A maioria dos estudos tradi-
cionais de OD não consideram viagens curtas 
(500 a 700 metros) e, embora alguns casos mais 
recentes tenham passado a considerar, eles re-
gistram apenas quando o motivo é referente a 
trabalho ou educação.
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ID 242 – Limite favela Maria Virginia

PAI

6:00 6:40
ônibus

TRABALHO
19:00

TRABALHO
19:40ônibus

MÃE

8:00 8:10
carro

MERCADO
12:00

MERCADO

carro

12:10

VÓ

17:00 17:20
ônibus

TEMPLO
20:00
TEMPLO

20:20
ônibus

 FICA NA TV ou Brinca sozinho
 Não tem calçada asfaltada pra brincar
 Espaços de lazer “muito distantes”

(Praça Campo Limpo, Arrastão, SESC
Campo Limpo)

Janela de oportunidade:
Brincadeiras com a mãe/vó
e passeio até a praça

BEBÊ -1ano

Janela de oportunidade:
Brincadeiras com a mãe/vó
e passeio até a praça

ID 242 – Limite favela Maria Virginia

Trajeto até a Praça é de 1,30Km,
Mas considerado DISTANTE.

Final de semana a família vai no 
Shopping ou casa de 

parentes/amigos

ID 242

UBS Arrastão

ONG Arrastão

CEI Arrastão

CEI Olga 
Benario CEI Nathália

Pedroso

EMEI
Campo Limpo

EMEF
Villas Boas

Biblioteca
municipal

Quadra
futebol

Quadra
basquete

Pistas
skate

Playground

PicNic

WIFI livre

Ginástica

ver os documentos ampliados nos ANEXOS
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Caminhar é o
Modo Predominante

Outro ponto observado foi em relação à mobilidade das famílias 
no âmbito da área de estudo. 

Foram avaliados os problemas percebidos pelas famílias no es-
paço público no entorno das moradias e nas rotas em direção à con-
centração de equipamentos de educação e saúde na Praça do Campo 
Limpo (Bolsa de Equipamentos Sociais).

86,25% dos trajetos realizados têm como destino a Bolsa de Equi-
pamentos localizados na Praça do Campo Limpo. Desse total, a rota de 
passagem pelo cruzamento viário para acesso aos serviços pode ser 
descrita por suas motivações: recreação (45%), educação (11,25%) e a ida 
a equipamento de saúde (30%).

UBS Arrastão

ONG Arrastão

CEI Arrastão

CEI Olga 
Benario CEI Nathália

Pedroso

EMEI
Campo Limpo

EMEF
Villas Boas

Biblioteca
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Quadra
futebol

Quadra
basquete

Pistas
skate

Playground

PicNic

WIFI livre

Ginástica
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Considerando apenas os dias úteis, o modo “A Pé” foi citado como 
predominante, respondendo por 60% do total de viagens, seguido pelo 
modo “transporte público” (28%) e somente 7% do total de viagens com 
uso do “automóvel”.

O modo “automóvel” apresenta maior participação no domingo 
(23% do total de viagens), apesar dos modos “A Pé” e “transporte público” 
ainda representarem o maior número de viagens (47 e 29% respectiva-
mente).

Conclusão: a distribuição por trechos de viagens mostra nova-
mente que caminhar é a forma mais usada, com 73% do total de deslo-
camentos (todos os dias da semana), o que torna a análise da qualidade 
das calçadas e travessias mais relevante ainda.

Isso contrasta com os dados oficiais existentes, reportados na pro-
posta original, de que 1/3 das viagens são feitas a pé. O número captado 
pela pesquisa aponta praticamente o dobro, o que reforça e ressalta a 
preocupação com a qualidade do espaço viário, a segurança (do trânsi-
to e pública), da importância do verde, dos espaços de pausa, da ilumi-
nação, dentre outros.

Quando questionados sobre como melhorar a mobilidade “a pé”, 
as sugestões mais citadas pelas famílias foram: “Melhorar as Calçadas” 

100%

90%

80%
70%

60%

50%

40%
30%

20%

10%

0%
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(22,7% no total da área); “Ter mais segurança, policiamento” (15,9%); “Ter 
iluminação” (13,6%) e “Tirar o lixo das ruas” (13,4%).

O que reforça mais uma vez a hostilidade do 
entorno como fator impeditivo de atividades de 
lazer/recreação ao ar livre, caracteriza pela in-
segurança e má qualidade e inexistência de in-
fraestrutura básica.
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Motivo das Viagens:
Trabalho x Recreação | Lazer

O deslocamento “obrigado” (ida ao trabalho e à escola/creche) 
cai de 87% do total de viagens em um dia útil para 14% no domingo, 
enquanto os motivos “lazer”, “compras” e “rezar/orar” sobrem de 12% 
do total no dia útil para 85% no domingo.

Em dias úteis apenas 3% das famílias realizam deslocamentos 
com a finalidade de lazer/recreação (2% envolvendo crianças que 
frequentam creche e 4% de crianças sem creche).

Aos sábados e domingos (total da amostra) os 
deslocamentos para lazer/recreação saltam 
para 50%. 

Donde se conclui que, durante a semana, pra-
ticamente inexiste atividades de lazer e recrea-
ção na rotina das famílias pesquisadas.
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Pesquisa de qualidade objetiva da mobilidade: se expressa por 
meio de notas de qualidade atribuídas a fatores que nela interferem. 
A escolha destes fatores varia conforme o local e a relevância atribu-
ída a cada fator.

No caso desse estudo foi utilizada metodologia desenvolvida 
pela ANTP com apoio do Banco Mundial (ANTP, 2015), aplicada a 
cinco grandes corredores da cidade de São Paulo. Dada a nature-
za do estudo, a análise da qualidade da mobilidade foi concentrada 
na circulação a pé pela área de estudo, complementada com infor-
mações relativas ao uso do transporte público, que são as formas 
mais frequentes de circulação pelas pessoas do Campo Limpo. As 
variáveis selecionadas para analisar a qualidade da mobilidade, com 
ênfase na qualidade para o pedestre, são: Largura da calçada e da 
via; Qualidade do piso da calçada; Continuidade da calçada (perme-
abilidade); Interrupções temporárias de trânsito de pedestres (entra-
da e saída de veículos para acesso aos lotes da via, presença de 
lixo, uso irregular das calçadas); Existência de árvores e de bancos 
públicos; Existência de semáforos especiais para pedestres e Tempo 
de travessia; Iluminação; e Qualidade dos pontos de parada (pausas) 
- conforto e segurança.
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Proposição e Validação
Referente à Modalidade

Os dados recolhidos e analisados permitem validar as premissas 
técnicas anteriores ao início do projeto em relação à Mobilidade das 
famílias com crianças de 0-5, no que diz respeito às principais rotas: 

1. Melhorar a permeabilidade dos pedestres, estimulando com 
segurança o acesso das comunidades vulneráveis (Leônidas e 
Maria Virgínia) aos serviços concentrados na Bolsa de Equipa-
mentos (centro do PIU);

2. Introduzir pausas urbanas estimulando a experiência do espaço 
público (bancos, sombra, etc.);

3. Melhorar a iluminação pública, reduzindo a insegurança pesso-
al e o tráfego viário;

4. Incorporar a legibilidade das rotas das comunidades para a Bol-
sa de equipamentos de primeira infância, através de sinalização 
horizontal e vertical, bem como indicações sobre a localização 
dos serviços;

5. Melhorar o tempo semafórico, permitindo a travessia pela Es-
trada de Campo Limpo, a principal via de acesso ao terminal 
rodoviário.
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Construção da rede
de Stakeholders 

Em São Paulo, por sua extensão e grandeza eco-
nômica, o poder político é bem mais difuso e di-
luído que em outras capitais no Brasil.

A macrometrópole paulista – que reúne as regiões metropo-
litanas de São Paulo (uma das dez maiores do mundo), Campinas, 
Sorocaba, Vale do Paraíba e Baixada Santista –, concentra 75% da 
população (33 milhões de pessoas) do estado de São Paulo, além de 
80% de seu PIB, quase 30% do PIB nacional.

Por sua extensão e grandeza econômica, o poder político na 
cidade de São Paulo é bem mais difuso e diluído que o das outras 
capitais do Brasil. O poder do prefeito encontra-se fracionado não so-
mente pela extensão do território, como pela necessidade do poder 
executivo de constituir alianças com vários segmentos representativos 
de diversificados e importantes grupos de interesse. Por esse motivo, 
o apoio formal de um prefeito a projetos sociais, fato importante em 
outras cidades do Brasil, no caso de São Paulo precisa ser ponderado 
diante de sua singularidade enquanto polo econômico e político. 

Significa dizer, em resumo, que a implantação 
de projetos que podem implicar em mudança 
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de padrões necessita da criação de redes de 
apoio e sustentação na sociedade. 

Somente uma base forte e representativa pode garantir que 
uma política de governo venha a se transformar em política pública 
duradoura. A constituição de uma rede de stakeholders para o proje-
to Urban95-Campo Limpo partiu desse princípio.

 “O Mapa de Stakeholders em tamanho maior pode ser visto em ANEXOS

Como marco inicial, foram realizados encontros na Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade e Transporte da Prefeitura de São Paulo, organismo 
que define as políticas públicas de mobilidade da cidade. A escolha da 
contraparte do Poder Público municipal para a definição do projeto, no en-
tanto, surgiu de encontros realizados com a Secretaria de Obras e Infraes-
trutura Urbana, organismo fim que detém a responsabilidade de executar 
as obras demandadas pelas entidades públicas da área de mobilidade.

Ao mesmo tempo, demos início a contatos no poder Legislativo 
municipal por meio da vereadora Janaína Lima. A vereadora possui vín-
culos com a Fundação Bernard van Leer, após ter participado do Curso 
de Harvard, em 2017. A vereadora foi também autora do Marco Legal da 
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Primeira Infância da cidade de São Paulo, aprovado e sancionado em 
2017, o que a credenciou como apoio político importante para as ações 
que seriam necessárias realizar junto aos organismos da prefeitura – 
num primeiro momento para detectar possíveis alianças para o projeto, 
assim como eventuais obstáculos e, desta forma, iniciar a construção de 
uma rede de apoiadores ao tema da Primeira Infância na capital de SP.

Essas ações demarcaram o início da construção da rede de 
stakeholders, que ganhou consistência e maior concretude quando, 
junto ao projeto do Corredor de Ônibus do Campo Limpo, veio se 
juntar outro fato importante para a definição do projeto Urban95 no 
distrito, qual seja a política de desestatização da Prefeitura. Especi-
ficamente referente ao caso da concessão do Terminal de ônibus 
do bairro à exploração privada, processo que definiu, por exigência 
legal, uma área de abrangência territorial onde o setor empresarial 
deverá realizar ações de melhorias urbanas. Dezenas de reuniões 
foram realizadas pela equipe do projeto Urban95 com as Secretarias 
de Urbanismo e Licenciamento, Mobilidade e Transportes, Obras e 
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Infraestrutura, Desestatização e Parcerias, assim como com o Seco-
vi, maior sindicato do mercado imobiliário da América Latina.

Por fim, o apoio da ONG Projeto Arrastão como organizadora e 
apoiadora dos vínculos com o território fechou o tripé de apoiadores – 
Poder Executivo, Legislativo e entidade social –, que passou a suportar 
o processo de fortalecimento e capilarização da rede de stakeholders. 
A ANTP, por seu histórico de 40 anos de trabalhos técnicos e de cons-
trução de redes de defensoria junto às organizações públicas, em es-
pecial da Prefeitura e do Estado, foi essencial para garantir o apoio de 
Secretários e técnicos da área de mobilidade e trânsito.

Definida essa base inicial de suporte, aprofunda-
ram-se ações nas áreas técnicas da prefeitura, 
privilegiando inicialmente aquelas com interfa-
ces diretas nos projetos que definiram a contra-
parte do Executivo municipal: a requalificação do 
edital do corredor de ônibus do Campo Limpo, e 
a montagem e definição do edital de construção 
do Terminal de ônibus do bairro.

Para isso, foram realizados dois Workshops em parceria com a 
Bloomberg Philanthropies, para os técnicos das áreas da prefeitura, 
diretamente vinculadas às duas ações: Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Licenciamento - empresa SP Urbanismo; Secretaria Munici-
pal de Mobilidade e Transportes - empresas CET e SPTrans; Secreta-
ria de Obras e Infraestrutura - empresa SP Obras.

As costuras de redes de apoio com a área pública no distrito do 
Campo Limpo foram inicialmente feitas pelo Projeto Arrastão, parti-
cularmente com as Unidades Básicas de Saúde (UBS), principal por-
ta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção 
à Saúde e que concentram o atendimento às mães gestantes e às 
famílias com filhos pequenos.
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Na continuidade do presente projeto, a ação será ampliada para 
outras Secretarias, visando a necessária intersetorialidade do traba-
lho a ser realizado no bairro, como em especial os organismos das 
áreas da Saúde, Educação e Assistência Social.

Importância e necessidade
da intersetorialidade
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Foram apontados vários obstáculos para uma melhor qualida-
de da interação entre crianças e família. Algumas situações afetam 
mais diretamente às mães como a ausência de redes de apoio ex-
trafamiliares e a falta de informações sobre o cuidado e o desenvol-
vimento dos bebês.

Existem programas de visitação domiciliar em processo de im-
plementação no município de São Paulo, como a proposta nacional 
Criança Feliz, que com certeza podem contribuir muito para o de-
senvolvimento dos pequenos e o empoderamento das mães no que 
tange aos cuidados.

O que pode acrescentar uma proposta de grupos estruturados 
para mães, pais ou família, para os quais estes precisem se deslocar 
para se reunir em um local externo às suas casas?

A sanidade mental da mãe

A ciência tem avançado nos estudos sobre o impacto das re-
lações e ambientes dos bebês, mas ainda sabemos pouco sobre 
quais as necessidades das mães para que possam estar nas me-
lhores condições na hora de cuidar seus filhos. A pesquisa “Estudo 
longitudinal sobre prevalência e fatores de risco para depressão pós-

Quem cuida da Mãe



54

-parto em mães de baixa renda” aponta que um dos fatores mais 
importantes para a depressão acontecer é a dificuldade de contar 
com uma rede de apoio. 

As redes de apoio maternas são uma solução. Nos grupos de 
formação, em encontros de Family Coaching, famílias em circuns-
tâncias semelhantes – sociais e familiares – se reúnem para aprender 
sobre temas previamente definidos e sugerir outros do seu interesse.

Novas amizades surgem, a empatia aparece, todas 
e todos têm filhos e enfrentam situações parecidas.

Às vezes, dessas amizades surgem possiblidades para se en-
contrar com os filhos no bairro, brincar, conversar, desabafar, apren-
der. Estudo feito na Universidade do Arizona, realizado com 2.000 
mulheres, detectou fatores essenciais para manter uma atitude posi-
tiva e reduzir o estresse: relações de amizade, aceitação e conforto. 

O Brasil é um país onde é difícil achar oportunidades qualifi-
cadas de atendimento prénatal, parto respeitado, acesso a doulas, 
grupos de amamentação (encontros onde um professional do tema 
fica de plantão para atender as mães que precisam de assessora-
mento), grupos pós-parto ou grupos para encontros de mães e pais. 
Só pessoas que têm recursos econômicos podem ter acesso fácil a 
esse cardápio de opções.

Em parceria com a ONG Arrastão (que tem 50 anos de história 
e um forte enraizamento social na área de estudo) foram articulados 
junto com as UBS - Unidades Básicas de Saúde da região, encontros 
com famílias (gestantes, pais e mães de bebês de 0 a 5, avós). O que 
seria uma primeira proposta de 8 encontros, foi posteriormente am-
pliada para 22 encontros.

Os temas abordados foram “Doenças emocionais da gestação 
ao puerpério”, “Fortalecimento de vínculos afetivos”, “Engajamento 
pessoal nos cuidados da nova vida”, “Cuidados e prevenção de ris-
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cos” e outros, como “Problemas conjugais”, “Introdução alimentar” ou 
“Violência”. 

A rede de mães e cuidadores já está criada, e no dia a dia vai se 
tornando mais consolidada, gerando mais confiança nas instituições, 
resultando em muito aprendizado, intercâmbio, emoções, desco-
bertas, empatia e, acima de tudo, acolhimento.

Todos os participantes foram cadastrados e georreferenciados 
nas cartografias do projeto, incluindo material específico relacionado 
à frequência de comparecimento às reuniões.

Um tópico novo foi introduzido através de três oficinas de Slin-
gs: duas foram ministradas por uma assessora profissional, e a tercei-
ra por uma das criadoras do projeto “Mãe na Roda”, também da Zona 
Sul de São Paulo, próximo à região onde se localiza nosso projeto.

O Sling melhora a qualidade de vida da mulher que acabou de 
se tornar mãe, pois: (a) favorece o contato mãe-bebê; (b) faz com que o 
bebê chore menos, e diminui (ou zere) suas cólicas; e (c) acalma o bebê 
quando ele escuta o batimento do coração da mãe e sente seu cheiro 
dela. Além disso, a mãe terá mais autonomia de movimentos, maior li-
berdade na cidade. Terá mãos livres para não cair quando sua caminha-
da for feita em locais sem a infraestrutura adequada. O estresse tóxico 
vai diminuir, e tudo isso pode até ajudar a minimizar a depressão pós-
-parto e a reforçar o apego saudável para todos. Os bebês prematuros 
ou com outros problemas de saúde são especialmente beneficiados. 

Nesta primeira fase do projeto, as reuniões do 
Family Coaching serviram como um piloto, um 
teste para:

- Sentir a receptividade de temas que já são de-
senvolvidos na ONG Arrastão, incluindo outros 
novos apresentados por nossa equipe;

- Receber propostas e tópicos que não estavam 
sendo considerados;
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- Consolidar horários e instalações, bem como 
dialogar com as UBS.

Além disso, essas oficinas abriram oportunidades para se criar 
um subprojeto específico: mães costureiras, o que propiciará a ge-
ração de renda e o incentivo à mobilidade ativa segura através do 
Sling. Além disso, servem para treinar as mães para que possam ser 
multiplicadoras do uso correto do equipamento e de seus benefícios 
para a mãe, ou cuidador, e o bebê.

Na segunda etapa do projeto Urban95 será proposto um calen-
dário mais estruturado, onde serão priorizados os eixos dos progra-
mas Nurturing Care / Parent +, a saber: Pré-Natal e Aleitamento Ma-
terno (UBS); Nutrição; Interação Cuidador-bebê através de atividades 
de recreação e leitura (ONGs, espaços comunitários e outros). Outros 
tópicos, como violência ou conflitos, também serão trabalhados, por 
serem de interesse das mães. A fim de verificar a evolução e o im-
pacto dos encontros com as famílias, mediremos todos os indicado-
res do Family Coaching na segunda etapa. 

Outros obstáculos apontados têm relação direta com esses en-
contros sociais fora das entidades e serviços: a ausência de espa-
ços externos próximos para recreação e convivência, assim como 
a percepção negativa dos espaços existentes (violência, distância, 
abandono).

Uma forma de estender e reforçar a rede de mães é através da 
criação de vínculos com o território, desenvolvendo espaços pró-
ximos às moradias cuja finalidade seja acolher famílias com bebês, 
possibilitando ações de recreação e convivência. Para isso, a pro-
posta é recuperar pequenos espaços existentes próximos às comu-
nidades mais vulneráveis, espaços que hoje encontram-se em es-
tado de abandono ou com carência de infraestrutura. Outro objetivo 
é empoderar as mães que fazem parte da rede criada, cuja ajuda e 
impulso serão fundamentais para que esses espaços conquistados 
sejam seguros e interessantes.



Eixos de trabalho: Atores e território

57

A seguir, mapa com as moradias das mães que assistiram a 
quatro ou mais encontros. 
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O projeto Urban95 Campo Limpo foi realizado em agrupamen-
tos de favelas e loteamentos clandestinos que se estabelecem pre-
cária e ilegalmente em cunhas do espaço urbano legal e que deman-
dam serviços municipais como saúde e educação. Esses problemas 
se repetem em muitas áreas da cidade. Nosso estudo foi realizado 
com 395 residências. Nestes, 10% das mulheres entrevistadas estão 
grávidas, 28% de seus habitantes são crianças de 0 a 5 anos, que re-
presentam 66,5% do total de crianças do universo pesquisado.

Nossa área de atuação tem uma organicidade que transcen-
de o espaço, apesar de depender dele: é baseada no afeto gerado 
pelos laços familiares, que sustentam as necessidades econômicas 
(71% pertencem à classe E, até dois salários mínimos) e proporcio-
nam segurança emocional (22% dos domicílios entrevistados têm 
avós como chefes de família). Na ausência do grupo social, o cole-
tivo familiar surge como uma estratégia de sobrevivência (o número 
médio de pessoas por domicílio é de 4 a 5 pessoas e uma média de 
1,8 filhos, com a média da cidade sendo de 3,4 pessoas).

A relação interna dessas células familiares explica e justifica o 
vínculo com o território, como podemos ver nos resultados do es-
tudo qualitativo. Não são as oportunidades oferecidas pelo ambien-
te que as fazem criar vínculos (20% por motivo de trabalho, 33% de 
moradia, com apenas 53% das crianças de 0 a 5 da amostra em cre-
ches); o senso de família é o que mais produz liga ao território onde 
vivem (51%).

Portanto, qualquer ação no território deve partir ou emergir das 
unidades familiares, reconhecendo-as e fortalecendo-as. A primeira 
etapa do projeto Urban95 Campo Limpo, que incluiu as ações de 
Parent + desde o início, serviu para reforçar isso, pois quem participa 
dos grupos de formação são mães, pais e avós.

Nesse ponto, os primeiros desafios são reafirmados: como vin-
cular as famílias mais vulneráveis com crianças pequenas ao seu ter-
ritório físico? Como produzir uma relação positiva que permita que os 
serviços possam trazer benefícios que transcendam o assistencialis-
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mo e produzam crescimento coletivo e vínculos familiares? Como 
o aumento no uso de espaços públicos pode contribuir para essa 
mudança e crescimento? Apenas 14% e 18% das famílias de nossa 
amostra, que residem em duas favelas, declaram desfrutar desses 
espaços com seus filhos pequenos; 96% deles têm como principal 
opção de lazer ficar em casa vendo televisão.

Em suma, as ações do próximo estágio do projeto terão que 
buscar em primeiro lugar o envolvimento da família, para emergir 
desses núcleos os vínculos e interações com o espaço público.

Isso nos remete ao conceito de “Cuidados afetivos” (em inglês, 
Nurturing care), integrado em seus cinco componentes: saúde, nutri-
ção, segurança e proteção, atenção receptiva e aprendizagem pre-
coce. Abrange questões como:

- Melhorar ou criar áreas onde os pais possam estar juntos e seus 
filhos possam brincar, conhecer e ser estimulados;

- Tornar os serviços de atendimento mais “próximos”, reduzindo 
a insegurança e o estresse que dificultam usar os caminhos de 
acesso e o “sair de casa”;

- Utilizar os serviços, equipamentos e novos espaços de encon-
tro como espaços de atendimento, aprendizado e capacitação;

- Organizar ações comuns e ocupar áreas que simbolizam e re-
forçam essa necessidade de proximidade.

Com os indicadores do projeto, especialmente o índice de mo-
bilidade pioneiro que estamos desenvolvendo – número de viagens 
de famílias com crianças de 0 a 5 –, tanto os técnicos do setor quanto 
os tomadores de decisão passarão a ter um maior conhecimento das 
estratégias de mobilidade adotadas por toda a família para o cuida-
do das crianças pequenas. A mobilidade compulsória (devido à edu-
cação) e a mobilidade de lazer serão impactadas pelas propostas 
Urban95. Para agir, há que conhecer, e para conhecer os dados são 
necessários.
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Na primeira etapa do projeto Urban95 Campo Limpo: 

Qual foi o objetivo

Escolher uma área municipal, com orçamento público vincula-
do a projetos no território, onde ensaiar diretrizes de design, Parent + 
e gerenciamento de dados para medir seu impacto e levá-lo à esca-
la através dos poderes Executivo e Legislativo. 

Qual foi o resultado

A área escolhida revelou-se ótima para o estudo ou laboratório 
Urban95, por: 

- Reunir os projetos urbanos no nível da cidade com a participa-
ção intersecretarial e dos poderes Executivo, Legislativo e da 
iniciativa privada,

- apresentar perfis socioeconómicos representativos de outras 
áreas vulneráveis   do município, 

- ter oportunidades de criar redes de apoio com famílias de crian-
ças de 0 a 5 anos.

A primeira etapa do diagnóstico socioeconômico, territorial e 
parental foi realizada com o objetivo de: conhecer o perfil socioeco-
nômico das famílias com filhos de 0 a 5 anos, bem como os proble-
mas do dia a dia; foi realizado um estudo para estabelecer a linha 
de base para a subsequente medição do impacto; isso delineou as 
necessidades de design urbano e as decisões associadas para de-
senvolver no segundo estágio; a rede territorial de pais e mães foi 
criada a partir de grupos de apoio e formação Parent +.

O que aconteceu diferente do que se esperava

Todas as ações relacionadas ao município ocorreram mais lenta-
mente devido aos próprios tempos da administração, mudanças em 
cargos técnicos, dificuldade de transversalidade entre secretarias e, 
principalmente, falta de envolvimento efetivo da equipe do prefeito.
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Em outubro de 2017, foi aprovado o Marco Legal da Primeira 
Infância Municipal que pode dar base a algumas das propostas da 
segunda etapa.

A campanha São Paulo Basics foi lançada, inspirada no Bos-
ton Basics, no dia nacional da criança (12 de outubro). Pode ser uma 
oportunidade, ao escalar a campanha no nível municipal, para apli-
ca-la na área Urban95.

Surgiram novas formas de medir a mobilidade urbana associa-
da à família e aos cuidados. 

Quais produtos finais foram produzidos

- Reuniões com diversas entidades do governo municipal e da 
Câmaras Municipal para tecer a rede de atores e aliados.

- Capacitação de um grupo de técnicos de várias secretarias so-
bre neurociência, Urban95 e o projeto Campo Limpo.

- Informe Relatório Socioeconômico da área do projeto. 

- Pesquisas Qualitativa (40 mães e cuidadores) e Quantitativa (400 
mães e cuidadores) para conhecer o perfil socioeconômico das 
famílias, suas rotinas, necessidades e opiniões sobre mobilida-
de, espaços abertos, cuidados e serviços.

- Reuniões técnicas de trabalho para mostrar e incorporar na to-
mada de decisão dados, perfis, percepções e necessidades 
das famílias que vivem nos territórios afetados por projetos ur-
banos em estudo.

- Criação de indicadores pioneiros de mobilidade e proposta de 
indicadores Urban95 específicos para o projeto 

- Rede territorial de pais e mães a partir de grupos de apoio e 
formação Parent +.

- Cartografias georreferenciadas com todos os participantes das 
atividades desenvolvidas e diversas camadas de informação 
sobre ambiente, habitação, serviços urbanos, topografia, mo-
bilidade.
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- Diagramas de tempo e espaço da mobilidade familiar e cuida-
dos dos filhos de 0 a 5.

 - Plano de trabalho e abordagem territorial para a segunda etapa 
do projeto.

Lições aprendidas

- Dificuldade em influenciar projetos que estão sendo desenvol-
vidos por diversas secretarias e entidades municipais

- Necessidade de liderança marcada pela mais alta autoridade 
municipal para que as diretrizes da primeira infância sejam in-
corporadas nas diferentes secretarias da administração pública 

- Necessidade de validar as premissas técnicas de desenho ur-
bano com as propostas e percepções das famílias usuárias

- Necessidade absoluta de criação e fortalecimento de redes de 
pais e mães para intervenções territoriais posteriores.

- Riqueza de possibilidades derivadas das redes familiares na 
aprendizagem, ações, workshops, treinamento. Importância de 
tecer redes externas com outros projetos (como rodas de con-
versa com as mães) em circunstâncias urbanas e sociais seme-
lhantes.
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DIAGRAMA TERRITÓRIO POLICÊNTRICO 

(Campo Limpo - Urban95 SÃO PAULO)

“ÁREA DE PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS“ 
ESTRUTURAL

POLO GERADOR 
DE CRIANÇAS 

(equipaentos de 
primira infância)

Coaching 
parental

Espaços 
de convívio 

e áreas 
verdes

“ÁREA DE PROTEÇÃO  
DAS CRIANÇAS“ 
PROXIMIDADE

Rotas seguras e saudáveis 
para os equipamentos de 

primeira infância

Praças semente 
(famílias 

“nutridoras” e 
consenso com 

moradores)

Praças 
semente 
(famílias 

“nutridoras” e 
consenso com 

moradores)

FAVELA
“ÁREA DE PROTEÇÃO  

DAS CRIANÇAS“ 
PROXIMIDADE

Praças  
semente 
(famílias 

“nutridoras e 
consenso com 

moradores)

Rotas seguras e saudáveis 
para os equipamentos 

de primeira infância
FAVELA
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Diferentemente de outros projetos Urban95, como o projeto 
Recife - COMPAZ que ilustra os conceitos de Entidade  ncora (An-
chor Entity) e Zona de Prioridade da Criança (Child Priority Zone) com 
um âmbito de intervenção bem delimitado, o projeto de São Paulo 
não trabalha com uma área de concentração específica. 

Na segunda etapa, será criada uma estrutura policêntrica e hie-
rárquica, as Zonas Prioritárias para a Infância, que correspondem aos 
dois tipos de vínculos que ficam evidentes a partir do estudo com as 
famílias: a que chamaremos de Zona Estrutural, de serviços e as Zo-
nas de Proximidade, mais sociais. Ambos os tipos de Zonas prioritá-
rias trabalham com a dimensão física, o local de residência, o tempo 
disponível, a proximidade, o afeto e o acesso a maiores oportunida-
des com segurança e conforto.

(1) A ZONA PRIORITÁRIA PARA A  
PRIMEIRA INFÂNCIA ESTRUTURAL:

- Definida pela existência de “polos geradores de crianças” (ter-
mo criado pela ANTP e que faz referência a polos geradores 
de tráfego, legislação municipal que exige a implementação 
de medidas mitigadoras do aumento do tráfego de automóveis 
associado a novos equipamentos urbanos);

- Vinculada a grandes orçamentos, projetos urbanos e legisla-
ções municipais;

- Consensos de políticas públicas.

* É nesta Zona que se deve garantir a segurança e o conforto 
das rotas de “mobilidade obrigada” (motivadas por educação e cui-
dados) durante a semana, o que consequentemente aumentará a 
“mobilidade de lazer”. Nas unidades de saúde e ONGs serão realiza-
das ações de Parent + para as famílias.
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(2) ZONAS PRIORITARIAS PARA A 

PRIMEIRA INFÂNCIA DE PROXIMIDADE: 

- Vinculadas territorialmente às rotas que levam à Zona Prioritária 
Estrutural;

- São “praças sementes”, ligadas à aprendizagem, cuidados, en-
volvimento da comunidade e participação;

- Usadas pelas “famílias nutridoras”, necessitarão de consensos 
sociais e de vizinhança.

* É nessas Zonas que se consolida o sentimento de pertenci-
mento territorial e se reforça a “mobilidade de lazer”.

Mapa com oportunidades de MÃES NUTRIDORAS e PRAÇAS SEMENTES 

_mães que participaram de reuniões de treinamento (ícones roxos)]

_possíveis locais de praças sementes (ícones verdes)
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“Uma cidade cuidadora também permite que se possa 
cuidar, porque proporciona o suporte físico necessário para 
o desenvolvimento de todas as tarefas de cuidados, des-
de fazer compras, levar as crianças à escola, acompanhar 
pessoas doentes ao médico. Este apoio físico se concretiza 
em espaços públicos com locais para brincadeiras e lazer 
para diferentes idades, com bebedouros, banheiros públi-
cos, vegetação, sombra, bancos e mesas e outros elemen-
tos, e com equipamentos e serviços nas proximidades que 
apoiam estas atividades. A cidade cuidadora facilita a auto-
nomia das pessoas dependentes e ainda permite conciliar 
diferentes esferas da vida cotidiana”. 

Blanca Gutiérrez Valdivia. Disponível em https://goo.gl/NruqhU
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Quanto à metodologia de Medição de Impacto, de tudo que foi 
apreendido e analisado, percebido e mensurado, podemos 
concluir essencialmente que:

- Ante a ausência do coletivo social, o COLETIVO FAMILIAR sur-
ge como estratégia de sobrevivência. Esse vínculo precisa se 
expandido para a formação e fortalecimento de redes de mães 
e cuidadores; 

- O dado mais importante que será preciso impactar é A QUALI-
DADE DAS INTERAÇÕES, através da ampliação das oportuni-
dades dentro e fora dos lares das famílias das áreas focais;

- A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE é essencial para a con-
quista de espaços no território, o que lhe permitirá a sensação 
de pertencimento, elemento essencial para garantir a pereni-
dade do projeto, e o fortalecimento da identidade das redes 
diante dos atores institucionais parceiros - organismos do setor 
público que se integrarão ao projeto, assim como entidades da 
sociedade civil e do setor privado.. 
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As intervenções e ações que deverão ser desenvolvidas em fun-
ção do exposto acima foram concentradas em três eixos es-
senciais. A definição dessas áreas reflete os problemas obser-
vados a partir de sua importância dentro do território:

I: CASA - Qualidade das interações indoors, fundamentada em 
ações de Family Coaching;

II: BAIRRO (Educação, cuidado) - Qualidade das interações ou-
tdoors, partindo de ações que melhorem a percepção do am-
biente externo, com foco na melhoria da mobilidade obrigada 
e desejada;

III: BAIRRO (Recreação e convívio) - Qualidade das interações 
outdoors, com ações centradas em espaços de recreação e 
convívio, que impliquem em melhoria da percepção de segu-
rança, somados a indicadores de saúde e meio ambiente.

Para cada área organizamos um leque de intervenções diante 
dos problemas detectados, que parte da meta que preten-
demos alcançar, sua finalidade, a linha de ação proposta e, 
por fim, indicadores para mensurar a taxa de sucesso.
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CASA - Qualidade das interações indoors

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Metas Para que Linha de ação Indicadores de sucesso

Espaços de 
encontro para 
cuidadores;

Criação de redes 
de apoio,

Conhecimento 
sobre os cuidados 
da criança.

Acolhimento das 
mães,

Aumento da infor-
mação disponível

Family

Coaching

UBS que oferecem family coaching

Frequência de participação nos grupos de family coaching

Participação nas redes sociais associadas

Número de atividades positivas com a criança 0-5 (indoors/
família)

Nível de stress do cuidador (percepção)

Sentimento de “auto-suficiência” do cuidador

FERRAMENTAS DE INTERVENÇÃO

Family Coaching (*na 1ª etapa foram realizados 22 encon-
tros como piloto para testar a organização, a parceria com 
as UBS, e a frequência das famílias

Grupos de Family Coaching: cuidados bebê, acolhimento 
mães, incentivo de atividades com o bebê

Amamentação exclusiva nos 6 meses

Preparação comida mais saudável

Brincadeiras entre cuidador - bebê

Leituras cuidador - bebê

URBAN95 CAMPO LIMPO - Melhorando a qualidade das interações cuidador - 
criança (0 a 5)
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BAIRRO (Educação, cuidado)  - Qualidade das interações outoors

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Metas Para que Linha de ação Indicadores de sucesso

Qualificação da 
Caminhada “Obri-
gada” (educação 
e saúde)

Aumento da 
Qualidade das 
viagens

Caminhabilidade e 
permeabilidade

Presença em atividades estruturadas relacionadas à infra-es-
trutura

Percepção da qualidade da caminhada

percepção do uso do carrinho de bebê

Percepção sobre a iluminação pública

FERRAMENTAS DE INTERVENÇÃO

Melhorar a caminhabilidade e permeabilidade

Qualidade piso (Pesq. ANTP)

Qualidade largura útil 

Arborização

Sling como ferramenta de caminhada segura e confortável

Melhorar os tempos de pedestres nos cruzamento

Existência de foco semafórico específico para pedestres (% sobre 
total de travessias)

Tempo de Verde (tempo de espera e tempo de travessia verde)

Melhorar a iluminação pública

Iluminação específica na calçada

Travessias com iluminação específica

Iluminação nas caldas próximas dos travessia

Introduzir espaços de pausa ao longo do caminho
Existência de bancos - Quantidade

Existência de bancos - Distribuição

Melhorar a qualidade das paradas de ônibus

Cobertura da parada (% sobre total de paradas)

Existência de banco (% sobre total de paradas)

Iluminação própria (% sobre total de paradas)

Incorporar sinalização de rotas entre as moradias e serviços 
de primeira infância

Sinalização vertical sobre serviços de 1a infância nas rotas

Sinalização horizontal sobre serviços de 1a infância nas rotas

URBAN95 CAMPO LIMPO - Melhorando a qualidade das interações cuidador - 
criança (0 a 5)
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BAIRRO (Recreação e convívio)  - Qualidade das interações outoors

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Metas Para que Linha de ação Indicadores de sucesso

Convite para 
permanência 
em espaços 
externos de 
recreação e 
convívio

Aumento de 
opções de 
recreação e 
convívio nas 
proximidades Espaços de 

recreação e 
convívio

Número de atividades positivas com a criança 0-5  (outdoors/ 
família)

Presença de famílias com crianças pequenas nos espaços 
externos de recreação e convívio

Presença de famílias com crianças pequenas em atividades 
estruturadas nos espaços externos de recreação e convívio

Aumento da 
Quantidade de 
viagens por 
recreação

Índice mobilidade  “não obrigada”

Índice imobilidade “não obrigada”

Viagens motivo lazer/Dia Útil

Viagens motivo lazer/Domingo

Segurança 
pública

Segurança 
pública através 
do desenho 
urbano

Percepção de insegurança para o lazer com as crianças 0 - 5

Diminuição 
doenças

Saúde e meio 
ambiente

Doenças respiratórias crianças 0 - 5 

Doenças gastrointestinais crianças 0 - 5 

FERRAMENTAS DE INTERVENÇÃO

Espaços externos de proximidade para recreação e con-
vívio

Novos espaços de recreação e convívio ao ar livre, próximos, 
seguros e confortáveis 

Atividades estruturadas que possam acolher famílias com 
criança pequena

Melhorar os tempos de pedestres nos cruzamento

Existência de foco semafórico específico para pedestres (% sobre 
total de travessias)

Tempo de Verde (tempo de espera e tempo de travessia verde)

Segurança pública através da comunidade
Mães organizadas para ativação dos novos espaços  de proxi-
midade para recreação e convívio

Caminhabilidade e permeabilidade

infraestrutura básica - Conjunto de propostas para caminhada 
para os espaços de recreação e convívio existentes

Implantação de rotas complementares  para os novos espaços, 
com medidas para garantir segurança e conforto

URBAN95 CAMPO LIMPO - Melhorando a qualidade das interações cuidador - 
criança (0 a 5)
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PERCEPÇÃO DAS ANALISTAS:

Maria Aparecida Toledo, Regina Sales e Emira Kezh, da Toledo 
& Associados

PROJETO CAMPO LIMPO:

O trabalho realizado com as mães do Campo Limpo em de-
zembro de 2017 e janeiro de 2018, com as duas fases da pesquisa, 
Qualitativa e Quantitativa, gerou muitos insights, percepções e des-
cobertas, mas focaremos em dois pontos relevantes do estudo que 
observamos ao desenrolar da pesquisa.

PESQUISA QUALITATIVA

Esta pesquisa nos permitiu conhecer a realidade das mães do 
Campo Limpo como se estivéssemos dentro das suas casas. Com-
partilhamos seu dia a dia, suas batalhas, seus sonhos para o futuro, 
suas angústias, seus medos.  

Com essas mães, conhecemos de perto o enorme esforço que 
fazem para que seus filhos se distanciem do mundo do crime, das 
drogas, das mazelas que praticamente invadem os lares dos pobres 
do Campo Limpo. Entendemos a luta para que seus filhos sigam o 
caminho do bem.  

A tarefa é árdua, raras são as mães que contam com algum 
apoio. 

Muitas delas já se renderam, batalha perdida. 

As mães que foram alcançadas pelas ações das ONGS são 
aquelas que conseguem perseverar. O contato com as ONGS ali-
menta sua forca e coragem. 

Vale destacar dois pontos relevantes desse estudo:
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Primeiro: identificar dois perfis entre as mães moradoras de 
Campo Limpo: (1) ALTIVA E (2) DEPENDENTE

O recorte está ligado ao caráter ´passivo´ ou ´batalhador´ no 
modo de encarar a vida. 

ALTIVA: É a que não desistiu da luta para manter seus filhos a 
salvo das más influências e péssimos exemplos

• Mais articulada na fala e culturalmente 

• Postura firme, lutadora, consciente de deveres e direitos 

• Enxerga um futuro pela frente para seus filhos, e vai lutar por isso

• Está ou passou pelo Projeto Arrastão 

DEPENDENTE:  é a que desistiu ou está entregando os pontos. 

• Menos preparada do ponto de vista cultural                                

• Mais humilde, mais pobre, aparentemente

• Postura fragilizada, atropelada pelas premências da vida, 
sem esperanças  

• Demanda marcada pelo viés assistencialista 

• Perfil mais presente no grupo do CDHU – isolamento 

• Não está, não passou pelo Projeto Arrastão 

Segundo Ponto: identificar espaços de convivência e projetos 
sociais, tais como:

• ARRASTÃO

• ESTRELA NOVA 

• AQUARELA 

• FANC 

• UBS DO MARIA VIRGÍNIA  

• LAR SÃO FRANCISCO 
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FORMAM ILHA DE EXCELÊNCIA POR MEIO DE VARIADAS ATI-
VIDADES EDUCACIONAIS E SOCIAIS, OFERECEM ALGUMA DIGNI-
DADE À VIDA NO BAIRRO.

Podem mudar e transformar famílias e o contexto em torno.  

Ficou claro na pesquisa que as mães do Arrastão, ao contrário 
das que não participaram de nenhum programa social e/ou assis-
tencial, têm diferente atuação e maneira de enfrentar a realidade.

E a realidade dos dois perfis é a mesma: vizinhança com bailes 
funks, drogas na porta de casa, violência.

Mas, fazer parte de Programas Sociais, faz com que se sintam 
mais protegidas, amparadas e com expectativa de mudança. Existe 
um Futuro.

Para muitas mães esses locais significam... “A segunda casa, a 
segunda família.”

E assim o Campo Limpo, local de difícil moradia para trabalha-
dores e famílias, perverso sobretudo para crianças da primeira infân-
cia, por meio da ação das ONGS pode representar um modelo de 
transformação e possibilidades.

PESQUISA QUANTITATIVA
A etapa quantitativa reforçou as percepções alcançadas na eta-

pa qualitativa. 

O contato direto com as condições de vida das famílias mora-
doras das comunidades de Campo Limpo para realização das entre-
vistas que compunham a amostra necessária para pesquisa, foi um 
triste retrato ao vivo e a cores da realidade dessa população. 

A pesquisa possibilitou que toda a equipe da Toledo & Associa-
dos pudesse vivenciar de forma muito próxima uma realidade vista 
todos os dias na mídia, mas que como fica distante da nossa porta, 
às vezes duvidamos se de fato é assim mesmo que acontece.

Pudemos verificar que sim, os fatos são reais e existe uma rela-
ção perversa entre o poder público e o tráfico de drogas – claramen-
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te um poder paralelo no Campo Limpo. 

Poder que está, aparentemente, dando as cartas, o que se evi-
dencia pelo consumo de drogas a céu aberto e pela febre dos pan-
cadões e do funk, apontados como porta de entrada de drogas e de 
degeneração grave de costumes

A necessidade de mudança é essencial para o futuro não ape-
nas da mães do Campo Limpo, mas de toda uma sociedade que 
espera ver um país com mais oportunidades a todos.

Sentimos que este modelo de pesquisa, com a ida dos profis-
sionais “in loco”, vivenciando a realidade das mães do Campo Limpo, 
possibilita a abertura para essa Transformação que é tão necessária 
à estas moradoras. 
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QUALITATIVA

1- INTRODUÇÃO

- Explicação sobre a técnica

- Apresentação da moderadora e participantes

- Aquecimento

Bloco 1 -  Percepção do bairro

- ESPONTÂNEO 

• Campo Limpo – primeiras associações – (rapidamente)

• Se uma pessoa de outro país – entrasse nesta Sala e pedisse 
para que vocês contassem como é o Campo Limpo – o que 
vocês falariam 

- ESTIMULADO  (usar flip chart)

• Agora queria que vocês me contassem 

◊ o que o Campo Limpo  tem de bom

◊ o que gostam nesse bairro 

◊ de que se orgulham  

• Agora, ao contrário: 
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◊ O que não gostam – quais os defeitos do Campo Limpo 

◊ E do lugar onde vocês moram

◊ O que incomoda vocês, as suas famílias e vizinhos

- NOTAS 

Campo Limpo LUGAR ONDE MORAM

• De um a 10 – que nota vocês dariam

• Tem algum – alguns lugares no Campo Limpo que 
vocês dariam notas maiores?

• Qual? 

• Por que?

Bloco 2 – Casa e família

Agora nossa conversa é para conhecer um pou-
co como é a vida de vocês com seus filhos.

1 – Onde fica a sua casa e quem mora lá? 

2 -  Me conta como é a sua família? 

- quem são as pessoas – adultos, crianças, idosos – sexo, idade 

- quem é o chefe da família – quem é responsável por sustentar 
a família

- qual a idade das crianças   

3 -  Vamos pensar nas pessoas de sua casa que costumam 
sair sempre e as que ficam em casa.
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QUEM SAI  
DE CASA

Trabalho ($$) Escola Passeio Outros

- Todos os dias ou não? Quais?

- Faz o que?

- De que horas até que horas?

- Quando fica em casa, faz o que?

QUEM 
NÃO 

SAI DE 
CASA

Trabalho 
($$)

Tarefas  
- quais 
(casa/ 
família)

Estudar Brincar Não fa-
zer nada TV

- Todos os dias ou não? Quais?

- Faz o que?

- De que horas até que horas?

- Quando fica em casa, faz o que?

Bloco 4 – AS CRIANÇAS e o LAZER

Agora vamos falar sobre as crianças menores – 
até os cinco anos de idade.

1. Quantos crianças até os cinco anos moram na sua casa? 

2. Cada criança é de um jeito e cada família também cuida das 
crianças de seu jeito. 

• Gostaria de que contassem como é o dia a dia de suas 
crianças, desde a hora em que acordam até quando 
vão dormir. (DETALHES)

a. EM CASA  

- Como é a rotina (banho – alimentação – brincadeira – TV) 

- Ficam sempre em casa ou saem? 

- Quando ficam em casa ficam sozinhos ou com alguém? Quem? 
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b. FORA DE CASA  

- Onde vão todos os dias ou de vez em quando? 

- Onde eles gostam de ir? 

- Quem leva eles sempre – para escola ou outro lugar onde pas-
sam o tempo?  

- Quem leva eles para passear? 

3. O que vocês acham da vida das suas crianças? O que vocês 
acham que está bom e o que incomoda vocês? 

4. Tem alguma coisa que gostariam de fazer/dar e não fazem/ 
não dão para seus filhos? 

5. Quais as maiores dificuldades/ obstáculos que enfrentam 
em relação à qualidade de vida dos seus filhos? 

Agora vamos voltar a pensar no seu bairro  - o 
Campo Limpo – e os locais perto de onde você 
mora

1. Perto de sua casa tem algum lugar para você levar as crian-
ças pequenas, final de semana, horas vagas? 

- Como são esses lugares? 

 - O que tem de bom X  o que falta 

 - O que tem que melhorar ? Como? Quem pode fazer es-
sas melhorias? 

- Que tipo de pessoas vocês veem/encontram nesses lugares? 

- Vocês se sentem seguras ou não?  

- Vocês frequentam esses lugares? Quando?  

- Por que não frequentaram ou frequentam raramente esses lu-
gares?  
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2. Mobilidade 

- Como chegam até lá (a pé, carona, ônibus, moto, bicicleta etc)  

- Quando você sai com seu filho/ neto você usa carrinho, slinger, 
no colo, etc? Se varia, em que ocasião usa um, usa outro?

3. (Se não citada) - Tem uma praça aqui perto do terminal de 
ônibus? 

• O que vocês acham dessa praça? O que sentem? 

• Vocês frequentam? Alguém da sua família? É um lugar bom 
para levar as crianças pequenas? 

 - Por que frequentam e por que não frequentam? 

 - Conhecem alguém que tenha tido algum problema fre-
quentando essa praça? (acesso - acidente ou segurança)  

• Quando, em que ocasiões e em que horários é bom ir lá? 

• O que tem de bom? 

• O que falta? O que tem que melhorar? Quem pode fazer es-
sas melhorias? 

• Quem são as pessoas que costumam frequentar essa praça ? 

• Vocês se sentem seguras ou não? 

• O que teria que ter na praça para ser mais atraente para você 
e sua família.

4. Vocês acham que é importante para suas crianças ter mais e 
melhores espaços de lazer? Por que? 

• O que vocês gostariam – o que sugerem

Bloco 5 – ONG

Agora vamos falar sobre ONGs ou PROJETOS 
sociais
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5. Quais vocês conhecem  aqui na região, mesmo que só de 
ouvir falar? 

6. Vocês ou alguém de sua família participam de alguma delas? 

7. Há alguma que vocês tem vontade de conhecer/ participar/ 
levar família?  

8. O que elas representam para vocês? 

Bloco 6 – Expectativas
1. Pensando no seu bebê ou nos seus filhos/ netos mais novos 

(até 5 anos) o que poderia ser feito para melhorar a qualidade 
de vida? 

2. Vocês ouviram falar de alguma ação da prefeitura para me-
lhorar o bairro? O que gostariam?

3. E sobre os entornos do terminal? 

4. Se as melhorias forem feitas pelas empresas, ONGs  (setor 
privado). O que vocês acham? 

a. Medos – Anseios versus  esperanças - confiança

SUGESTÕES
Para finalizar algum recado, sugestão?

Obrigada pela participação
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Resultados do  Projeto  
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A PRAÇA IDEAL 8 
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INTRODUÇÃO 
 01 

OBJETIVOS 

• Percepção do bairro pela visão das 
mães/cuidadores de crianças de 0 a 5 
anos  

• Rotina das crianças    

• Espaços públicos na redondeza  
• Avaliação  
• Acesso 

• Dificuldades 
• Expectativas - aspirações 
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METODOLOGIA E AMOSTRA. 

A maior parte (30 em 40) não trabalha e vive na 
dependência de:  

Seguro desemprego - Licença maternidade 

Bolsa família 

Ajuda de terceiros » família – irmã, pais 

Metade delas é solteira. Mas, casadas ou não, 
pouco podem contar com a ajuda financeira dos 
pais das crianças – companheiros desempregados 
ou vivem de “bicos”  (qualquer tipo de serviço 
temporário)  

Escolaridade:  

20 - curso fundamental (completo/ incompleto) 

16 - curso médio (completo/ incompleto) 

03 - curso superior (completo/ incompleto) 

Moradia:  

Campo Limpo/ Centro, Jd. Elizabeth, Jd. Bom                           
Refúgio, Jd. Paris, Jd. Umuarama, Jd. Eledir, Vila 
Helga,                             Prel, Jd. Leônidas Moreira, 
Jd. Maria Virgìnia, CDHU/ Atucupê, Jd. Samara,  Jd. 
Faria Lima  

O DESEMPREGO IMPERA NESTE GRUPO SOCIAL 

 
Moradia Bairro/ 

Vila   

Filhos/netos   
Estado 

civil  

Profissão/ 
ocupação atual   

Escolaridade 0 a 5 
anos 

6 a 12 
anos 

13 e + 
anos Mãe/ avó 

1 – mãe Jd. Elizabeth 1 - - Casada  Desempregada Fundamental 

2 - mãe Leônidas Moreira 2  - 2  Casada  Desempregada Fundamental 

3 – mãe Jd. Bom Refúgio 2 2 - Solteira Desempregada Médio  

4 – mãe Jd Elizabeth 1 2 - Solteira Sem informação Fundamental  

5 -  mãe Leônidas Moreira grávida Casada Desempregada Médio  

6 – mãe Leônidas Moreira 1 3 - Casada Desempregada Superior 
incompleto 

7 – mãe Leônidas Moreira  1 3 - Casada Dona de casa Fundamental  

8 – mãe Jd. Paris 1 - - Casada Desempregada Médio 

9 – mãe Jd. Umuarama 1 - - Casada autônoma Médio 

10 - mãe Jd. Eledir 1 - - Casada Desempregada Fundamental  

PERFIL GRUPO 1 – ARRASTÃO 
DATA- 11/11/2017 
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Moradia Bairro/ 

Vila   

Filhos/netos   
Estado 

civil  

Profissão/ 
ocupação atual   

Escolaridade 0 a 5  
anos 

6 a 12 
anos 

13 e + 
anos  Mãe/ avó 

1 – avó Vila Helga 1 2 - Viúva Faxineira Fundamental 

2 - mãe Campo Limpo 1  - -  Casada  Pedagoga Superior 

3 – mãe Campo Limpo 1 - - Solteira Estudante  Médio  

4 – mãe Prel 2 - - Solteira Desempregada  Médio  

5 -  mãe Jd. Elizabeth 1 - - Solteira Desempregada Médio  

6 – mãe Campo Limpo 2 - - Solteira Desempregada Superior 
incompleto 

7 – mãe Leônidas Moreira  1 3 - Casada Dona de casa Fundamental  

8 – mãe Jd. Elizabeth 2 1 3 Casada Desempregada Médio 

9 – mãe Campo Limpo 1 1 - Casada Aux. 
Administrativa Médio 

10 - mãe Campo Limpo 1 - - Solteira  Desempregada Médio 

PERFIL GRUPO 2 – ARRASTÃO 
Data- 18/11/2017 
 

PERFIL GRUPO 3 – ATUCUPÊ – CDHU 
Data- 25/11/2017 
 

 
Moradia Bairro/ 

Vila   

Filhos/netos   
Estado 

civil  

Profissão/ 
ocupação atual   

Escolaridade 0 a 5 
anos 

6 a 12 
anos 

13 e + 
anos Mãe/ avó 

1 – mãe CDHU 2 - - Solteira  Desempregada Médio 

2 - mãe CDHU 1  - 1  Solteira Trabalha Fundamental  

3 – mãe CDHU -  grávida - Solteira Desempregada  Médio  

4 – mãe CDHU 2 - 3 Solteira Desempregada  Fundamental 

5 -  mãe CDHU 1 2 - Solteira Desempregada Fundamental  

6 – mãe CDHU 2 5 4 Solteira Desempregada Fundamental 

7 – mãe CDHU 1 - - Solteira Desempregada Médio 

8 – mãe CDHU 1 2 2 Casada Desempregada Fundamental  

9 – mãe CDHU 1 1 1 Solteira Desempregada Fundamental 

10 - mãe CDHU 1 - - Casada Desempregada Fundamental 
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PERFIL GRUPO 4 – ARRASTÃO 
Data – 02/12/2017 
 

 
Moradia Bairro/ 

Vila   

Filhos/netos   
Estado 

civil  

Profissão/ 
ocupação atual   

Escolaridade 0 a 5 
anos 

6 a 12 
anos 

13 e + 
anos Mãe/ avó 

1 – mãe Jd. Maria Virgínia - 1 - Casada  Lanchonete Fundamental  

2 - mãe Jd. Samara 1  - -  Casada  Desempregada  Fundamental  

3 – mãe Atucupê 1 - - Solteira Desempregada  Fundamental  

4 – mãe Nova Catanduva - 6 - Separada Desempregada  Fundamental  

5 -  mãe Jd. Maria Virginia - 1 - Casada Recepcionista Médio  

6 – mãe Jd. Helga 1 1 - Casada Restaurante Fundamental  

7 – mãe Jd. Maria Virgínia - 1 - Solteira Dona de Casa Superior 
completo 

8 – mãe Jd. Leônidas grávida Casada Desempregada Médio 

9 – mãe Jd. Faria Lima 1 - - Casada Autônoma Médio 

10 - mãe Jd. Helga 1 - - Casada Desempregada Fundamental  

PERFIL ATITUDINAL 
E TIPOLOGIAS 
ENCONTRADAS 02 
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Na percepção das moradoras, não é possível falar                                 
no Campo Limpo como uma identidade única, inteira.  
Há o Campo Limpo desenvolvido, apelidado por elas                          
de ´vitrine´ do bairro.   
E há o Campo Limpo pobre e pouco desenvolvido, 
apelidado de ´verdade´ do bairro:  sem 
investimentos, onde os conceitos de cidadania e civilidade 
no uso do bem comum praticamente inexistem.  

CAMPO LIMPO  
Subdistritos de São Paulo  

Arrastão 

Terminal  

CDHU 

     Praça do Campo Limpo         

Maria Virginia 
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A ´VITRINE´ DE CAMPO LIMPO  

Região do terminal e onde fica o próprio Arrastão. 
 
O próprio terminal é uma referência. Bem 
estruturado, oferece banheiro, fraldário e 
bebedouro funcionando como apoio para famílias.  
 
É a parte mais desenvolvida e ´rica´ ou menos pobre 
do bairro.  Claro que tem problemas, mas bem 
menos do que na área  ´verdade´.  
 
Lugar urbanizado, ´civilizado ‘, que recebe cuidados 
e investimentos, onde serviços e políticas públicas 
funcionam.   

CEI Olga Benário 
 Prestes 

CAMPO LIMPO  
Subdistrito de São Paulo  

CDHU 

A ´VERDADE´, PRATICAMENTE TODO O RESTO  
 
Os grotões, a parte pobre, as comunidades.  
 
Onde falta investimento em infraestrutura, o que    
tem é depredado pela própria população.                              
Onde a violência, o funk e a droga correm soltos.                   
E ninguém respeita o pedestre, o sono do 
trabalhador, as crianças, a mãe com o bebê nas ruas. 
 
Lugares esquecidos, abandonados. CDHU                                   
é emblemático.  
 
Como contraste, ilhas de classe média, como                          
o  INOCOOP e o Jardim Umarizal   
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A ‘VITRINE’ DO CAMPO LIMPO 

- Porque o Campo Limpo é só a entrada, a fachada. Por que 
se você entrar para dentro, você vê tudo como é...  

- A realidade é diferente.  

- Lá é bairro e aqui é barro.  

- Campo Limpo é lá para baixo. No Arrastão.  

- Aqui só tem esgoto descendo na rua.  

- Lá em baixo se você bater o pé, o rato foge. Aqui não, se 
você bater o pé aparece rato.  

- Aqui os ratos comem os gatos. Os gatos têm medo. 

- Aqui é CDHU.   

(G3 – Atucupê – CDHU) 

 

MULHERES DO CAMPO LIMPO 

Duas tipologias femininas emergem destes encontros 
com mães e moradoras de Campo Limpo.  

O recorte está ligado ao caráter ´passivo´ ou 
´batalhador´ no modo de encarar a vida. A 
passagem ou não pelo Projeto Arrastão é definidora 
de um ou outro perfil.  

Podemos denominar estes dois grupos assim:  

ALTIVAS e DEPENDENTES. 
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ALTIVA  
• Mais articulada na fala e culturalmente  
• Postura firme, lutadora, consciente de deveres e direitos  
• Pede serviços de melhor qualidade, trabalho, cursos 

profissionalizantes e lamenta fortemente a dificuldade de 
encontrar vagas em creches  

• Preocupada com controle de natalidade, em não ter filhos 
sem questionar 

• Valoriza e adere a atividades artísticas e culturais como 
forma de lazer para as crianças   

• Está ou passou pelo Arrastão  

DEPENDENTE 
• Menos preparada do ponto de vista cultural.                                 

Mais humilde, mais pobre, aparentemente 
• Postura fragilizada, atropelada pelas premências da vida, 

sem esperanças   
• Demanda marcada pelo viés assistencialista  
• Acomodada na situação de dependência de programas 

sociais do Governo 
• Pede alimentos, distribuição humanitária de leite e de 

legumes/ verduras (CEASA fazia e parou)  
• Agradece e tenta se virar com o Bolsa Família  
• Pouco atenta a controle de natalidade: ´ganhar neném´ 

gratifica e completa  
• Encara com naturalidade a exposição excessiva das 

crianças à televisão  
• Perfil mais presente no grupo do CDHU – isolamento  
• Não está, não passou pelo Arrastão  

POLÍTICA ESPERADA: 
APRENDER A PESCAR  

POLÍTICA ESPERADA:  
RECEBER O PEIXE  

“ALTIVA” VS “DEPENDENTE” 

“ALTIVA” VS  “DEPENDENTE”   

Aqui se a gente precisar a gente pega umas 
verduras, tem lá em cima que a gente 
pega, as pessoas que ajudam, é como 
dizem: aqui só morre de fome quem quer. 
Tem ajuda, a comunidade se ajuda.   
(G3 – Atucupê – CDHU) 

Eu sempre me virei, até porque semana 
passada eu parei de trabalhar. Eu vivo 
fazendo faxina, vendendo produto, fazendo 
cabelo, unha, sobrancelha, me virava no 
tempo que fiquei parada. É assim, a vida 
continua 
( G1- Arrastão ) 
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PERCEPÇÕES  
SOBRE O BAIRRO  
DO CAMPO LIMPO 03 
• Associações livres 
• Virtudes e Problemas 
• Sentimentos 
• Infraestrutura 
• Acesso 

Campo Limpo: local de difícil moradia para 
trabalhadores e famílias. Perverso 
sobretudo com crianças, 
principalmente as da primeira 
infância.  
Não se observa apego ao bairro, as referências  
são quase sempre negativas, permeadas pela 
insatisfação.  

 



Pesquisas socioeconômicas

121

ASSOCIAÇÕES LIVRES 100% NEGATIVAS  

Quando se fala em Campo Limpo 
o que vem à mente? 
´Campo sujo´, lixo para todo lado/ ruas 
descuidadas, violência, roubos, drogas, 
enchentes, negligência do poder público                        
e incivilidade dos moradores. 
 
É preciso desafiar as mulheres a apontarem 
aspectos positivos: serviços, acesso,      
locomoção e ONGs   

 
 

“ASSOCIAÇÕES LIVRES” 

• Medo 
• Nojo 
• Sem segurança 
• Barulho  
• Muito comércio  
• De limpo só tem o nome 
• Muita balada 
(G3 – Atucupê – CDHU) 

• Terror 
• Falta de respeito 
• Falta de espaço 
• Péssimas condições de moradia 
• Muito perigoso 
• Campo Sujo 
• É descaso 
( G1- Arrastão ) 
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SENTIMENTOS TAMBÉM NEGATIVOS, 
PERMEADOS PELA INSATISFAÇÃO  

E o que vocês sentem pelo bairro?  
 — É  vergonha. Para levar alguém na minha 

casa, lá  tem uma praça, aí é hora de 
almoço, eu estou almoçando na minha casa 
com cheiro da maconha que entra na sala na 
cozinha entendeu? 

— Vergonha, tristeza. 
— Eu sei que eu moro na favela eu sei que é 

bagunçado que é maluco mas eu queria um 
lugar diferente. Eu quero levar minha filha para 
se divertir para brincar e aqui só se usa droga. 

— A gente vai assistir o jornal Hoje só fala do 
Campo Limpo. Matou foi no Campo Limpo, 
estuprou foi no Campo Limpo 

— Eu falo que eu moro no Taboão. 
       (G4 – Arrastão) 

— Independente das coisas negativas é um 
bairro acessível. 

— Eu gosto porque minha família mora aqui. 
— Eu moro aqui porque tá perto de tudo e tem 

lugar pior. 
— Eu não posso reclamar de certas coisas que 

acontecem aqui, mas em vista de onde eu 
morava. Isso aqui é um paraíso. (a moradia 
anterior era o sertão lá no nordeste) 

— Eu também agradeço a Deus que eu tenho 
uma casa para morar.                                                                                    

       (G4 – Arrastão) 

VIRTUDES E PROBLEMAS DE CAMPO LIMPO  

24 

(-) ENCHENTES  
ENTUPIMENTO DE BUEIROS 

(-) SEGURANÇA/ VIOLÊNCIA 
FALTA POLICIAMENTO OSTENSIVO. 
DESCONTROLE, RELATOS DE LINCHAMENTO 

(-) EXCESSO DE RUÍDOS 
ELEVADA POLUIÇÃO SONORA MADRUGADA 
ADENTRO   
BAILES FUNK  

(-) DEGRADAÇÃO FÍSICA DO ESPAÇO 
PÚBLICO/ GOVERNANÇA   
ABANDONO DE PRAÇAS, RUAS E 
CALÇADAS 

(-) DEGRADAÇÃO MORAL DO 
ESPAÇO PÚBLICO  
CONSUMO DE DROGAS A CÉU 
ABERTO EM QUALQUER HORÁRIO 
DO DIA  

(+) INFRAESTRUTURA  
SERVIÇOS E COMÉRCIO: 
VARIADO, FARTO  

(+) ACESSO 
ÔNIBUS, METRÔ, TREM 
PRÓXIMO   

(+) PROJETOS E INSTITUIÇÕES SOCIAIS   
ARRASTÃO SE DESTACA,   SESC, CÉU, ONGS 
MENORES    

(-) CRECHES  
POUCAS, AQUÉM DA DEMANDA  

(-) CIDADANIA 
MORADORES DEPREDAM O 
LOCAL,                                         
DESTRÓEM, NÃO CUIDAM. 
FALTA  
NOÇÃO DE COLETIVIDADE. 
FALTA RESPEITO  
Maior problema: como 
mudar?    
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IMPACTO DOS PROBLEMAS DO 
BAIRRO SOBRE A VIDA DAS 
FAMÍLIAS  
PROBLEMA  IMPACTO  

SEGURANÇA/ VIOLÊNCIA Medo generalizado. Circulação restrita pelo bairro. Medo de denunciar, de ficarem marcados, visados  

DEGRADAÇÃO MORAL  Consumo de drogas a céu aberto. O funk invade as casas. Péssimo exemplo para os filhos. Muito mais 
difícil transmitir valores familiares e de convivência social neste ambiente  

DEGRADAÇÃO FÍSICA  
Vergonha/ ´desgosto´ de morar no bairro. Dificuldade de transitar/ calçadas. Bebês carregados no colo/ 
não usam carrinhos e nem sling.  
No CDHU a situação é tão mais grave que consideram o “Campo Limpo” razoável.   

EXCESSO DE RUÍDOS 
 Perturba o sono, o descanso. Mais grave: baile funk até domingo de manhã  

ENCHENTES 
 População ilhada, dramática dificuldade de locomoção em períodos de chuva  

POUCAS VAGAS NAS CRECHES  Adia ingresso das mães ao mercado de trabalho. Afeta e muito a renda das famílias e as crianças ficam 
confinadas dentro de casa  

CIDADANIA  
Dificuldade de convivência. Viés de atribuição de culpa: governo cuida, mas população destrói, o que 
justifica o abandono – círculo vicioso. O vandalismo é um problema de difícil solução que poderia ser 
enfrentado a longo prazo por ações educativas e mobilização da população, hoje refratária.    

PROBLEMA 

SEGURANÇA/ 
VIOLÊNCIA 

DEGRADAÇÃO MORAL 

DEGRADAÇÃO FÍSICA 

EXCESSO DE RUÍDOS 

ENCHENTES 

POUCAS VAGAS 
NAS CRECHES  

CIDADANIA 

— Vários assaltos ali, direto acontece 
roubo. É uma escuridão enorme.  

— Na favela não existe ESTUPRO não. 
Se acontecer... Não sai vivo daqui 
não. 
(G3 – Atucupê – CDHU) 

— Eu já vi o carro de polícia com dois 
policiais. Só que eles só ficam olhando do 
lado. E os caras ficam fumando maconha 
em qualquer lugar. 
(G4 – Arrastão) 

— Eu acho ruim por exemplo  segunda-feira. 
— O pessoal voltando da balada de 

carro. Descontrolados alcoolizados.  
— Assalto tem muito. Como tem balada de 

domingo para segunda eles passam a 
madrugada.  

— O que tem muito aqui é assalto, mesmo de dia, 
qualquer hora.  

— Às vezes pegam a pessoa que está roubando, 
quebram todos os dedos dela.  

— Eu moro na viela, mas no CDHU já acharam até 
uma cabeça.  Tinha uma criança lá brincando 
de empinar pipa. O menino estava lá perto da 
Torre perto do CDHU, brincando de 
escorregar. Aí escorregou numa 
barranqueira. Aí voltou para trás assim. Aí 
olhou para escorregar de novo e aí tinha um 
morto com dedo para cima. Como diz assim os 
bandidos acabam julgando as pessoas.       
(G 2 – Arrastão) 
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PROBLEMA 

SEGURANÇA
/ VIOLÊNCIA 

DEGRADAÇÃO MORAL 

DEGRADAÇÃO FÍSICA 

EXCESSO DE RUÍDOS 

ENCHENTES 

POUCAS VAGAS 
NAS CRECHES  

CIDADANIA 

— Estava vindo para cá, tava um cheiro 
danado ali. Vim tampando o rosto da 
menina para não sentir. 

— Fica colocando aqueles funk, não 
respeita. Muito feio, qualquer dia, 
qualquer hora. Não respeitam.   

— E a letra das músicas?  Não dá nem para 
ouvir. Tudo pornografia! Denigre imagem 
da mulher. A gente fica com vergonha.  

— As crianças, tudo rebolando. Aprendem a 
letra da música e cantam. Esses dias 
tinha uma rodinha de criança na idade do 
meu filho cantando na frente da minha 
casa. Eu falei " você para, que não tem 
idade para cantar isso".  

— Sentimento ruim. Porque você sabe que 
ela vai conhecer pessoas mau elemento 
depois vai usar droga e depois disso vem 
coisa errada. E a gente não quer isso para 
o nosso filho.
(G4 – Arrastão)

— Aqui na praça, pode ser na segunda-feira 
de manhã, mesmo com um monte de 
criança, tem gay fazendo atos obscenos, 
usando drogas. Ficar vendo essas coisas 
logo de manhã cedo  é ruim. 

— Alguns, é por maldade. Meu filho 
perguntou, mãe porque aqueles dois 
homens estão se beijando? 

— Mãe o que é aquilo que eles estão 
cheirando? Pino de cocaína no chão. 

— Uma vez o meu filho pegou  dois pinos e 
enfiou no bolso. E levou para escola eu 
pensei meu Deus Jesus Cristo.  Não pode 
pegar. Mas mãe tem um monte na rua 
porque não pode?   
(G 2 – Arrastão) 

PROBLEMA 

SEGURANÇA
/ VIOLÊNCIA 

DEGRADAÇÃO MORAL 

DEGRADAÇÃO FÍSICA 

EXCESSO DE RUÍDOS 

ENCHENTES 

POUCAS VAGAS 
NAS CRECHES  

CIDADANIA 

— Lá (no “Campo Limpo”) é tudo 
melhor, moça. Faz muito tempo que 
não alaga lá. 

— Placa de rua tem lá embaixo. Aqui 
dentro, se você não perguntar ... 

— Lá embaixo dá pra ver a faixa para 
atravessar. Lá está bom.  

— Calçada é boa. Perto do que era, é 
primeiro mundo. Lá tem iluminação. 
Por aqui não é como lá.  

  (G3 – Atucupê – CDHU) 

— Aqueles caras chegam e põe a 
caixinha de som, coloca na frente 
da sua casa a noite inteira. Tem 
que respeitar, que o pai de família 
precisa trabalhar no outro dia.                                            
(G4 – Arrastão) 

— Calçadas e ruas em estado crítico. São 
horríveis. Muito buraco.  

— Quando chove tem enchente.  
— Lá em cima onde a gente mora a 

dificuldade é com o lixo. Você entra e já 
fez aquele monte de caçamba. O povo não 
enxerga que é lá dentro, e do lado de fora. 
(G4 – Arrastão) 

— Lá em cima onde a gente mora a 
dificuldade é com o lixo. Você 
entra e já fez aquele monte de 
caçamba.  
(G4 – Arrastão) 
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PROBLEMA 

SEGURANÇA
/ VIOLÊNCIA 

DEGRADAÇÃO MORAL 

DEGRADAÇÃO FÍSICA 

EXCESSO DE RUÍDOS 

ENCHENTES 

POUCAS VAGAS 
NAS CRECHES  

CIDADANIA 

— De quatro anos em diante 
consegue, não é difícil agora 
quando é pequeno...  

— Falta mais para bebê de 0 até 3 
anos. 

— É assim: acaba de ter a criança 
pode ir com a certidão pedir pelo 
amor de Deus que não consegue. 

  (G3 – Atucupê – CDHU) 

— Eu fiquei quase três anos 
desempregado para ficar com  a 
minha. Eu voltei para trabalhar 
porque eu consegui a vaga agora 
na creche.  Faz quase um ano 
que ela está aqui no Arrastão. 
 (G 2 – Arrastão) 

— Demorou muito para chamar minha filha. 
Tive que ir no conselho tutelar. 

— A minha foi chamada depois de dois 
anos. Deixei o emprego porque não tinha 
onde deixar meu filho. 

— Eu acho que eles fazem tudo para pegar 
a criança depois de um ano que eles não 
têm  pessoas preparadas para trabalhar 
que  saibam  cuidar de crianças 
pequenas. 

— Já disseram que demora porque tem 
crianças deficientes que são colocadas na 
frente.  

— Falta mais para seis sete meses, para 
menos de um ano. 
(G4 – Arrastão) 

PROBLEMA 

SEGURANÇA
/ VIOLÊNCIA 

DEGRADAÇÃO MORAL 

DEGRADAÇÃO FÍSICA 

EXCESSO DE RUÍDOS

ENCHENTES 

POUCAS VAGAS NAS 
CRECHES  

CIDADANIA 

— Moro perto do rio. Tem um povo 
que sai não sei de onde para jogar 
entulho no rio. E dá muito lixo, dá 
rato. Dá cheiro. 

— Eu também já vi isso. Pessoas que 
moram do lado do Córrego fazem 
isso. Jogam lixo pela janela como se 
fosse o quintal da casa.   
(G2 – Arrastão)  

— Minha mãe vai buscar todo dia a criança na 
escola. Ali não respeitam faixa.  

— O semáforo vale mais para carros do que 
para pedestres e demora demais para 
fechar pra gente. 

— Carros e os ônibus também não respeitam 
os pedestres, por que pode estar verde ou 
vermelho que eles passam, vão passando.  
(G3 – Atucupê – CDHU) 
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VANDALISMO 

— Não sei como resolver isso não. 
— Teria que conversar com a  população é isso? 

— Se vem uma autoridade,  eles se sentem acuados,  ficam agressivos 
mas se for de igual para igual, tentar passar a consciência eles não vão 
quebrar.  

— Tem que dizer : Você não pode quebrar ,você não pode jogar lixo no 
chão porque se tem uma chuva vai ter alagamento aí você vai se 
prejudicado. Então aqui tem que explicar desde o começo. 

— Eu acho que conversar não adianta não. Eu mesma já  passei por tanta 
conversa, aí eu mesma já sujei, já quebrei . 

— Uma hora vai melhorar 
(G4 – Arrastão) 

O TRÁFICO DÁ AS CARTAS NO BAIRRO. 
O TECIDO SOCIAL ESTÁ ESGARÇADO  

De qualquer modo, mais do que por razões físicas    
e de infraestrutura, as ruas são hostis pelo fato de 
que Campo Limpo, ao que tudo indica, ter sido 
tomada pelo tráfico de drogas. É comum o 
consumo durante o dia, sem qualquer inibição ou 
proibição, e os pedestres/ as crianças se deparam 
com restos de drogas ou apetrechos – pino de 
cocaína, por exemplo – jogados pelo caminho.  

As praças também foram invadidas, deterioradas       
e depredadas. Só mesmo a falta total de opção leva  
ao uso das praças do bairro em finais de semana. 

- Outro dia falei para uns garotos que estavam
fumando maconha  debaixo de minha janela
para saírem, porque tem criança na casa. Eles
saíram, na boa.
- Meu filho pegou um pino, achando que era
para brincar e meu marido ficou apavorado!
A prefeitura até arruma, mas eles vêm lá e
destroem.
(Grupo 1 – Arrastão)

A droga é, sem sombra de dúvida, o problema número 1 de Campo 
Limpo.  
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ALGUMAS ÁREAS ESTÃO RESOLVIDAS  

Oferta variada de mercados, lojas dá ao Campo Limpo status                    
de bairro autossuficiente, onde não é preciso se deslocar para 
longe, sair para obter itens de necessidade no dia a dia.    

33 

SERVIÇOS E COMÉRCIO   

 
—Eu acho que aqui é bem movimentado. Tem banco perto, tem 

ONGs, shopping, metrô. Acho que é um bairro bem mais evoluído 
que certos bairros que estão no extremo sul, por exemplo. 

—Aqui tem muita coisa perto.                                                                                                           
(G1- Arrastão) 
 

ALGUMAS ÁREAS ESTÃO RESOLVIDAS  

Oferta variada de mercados, lojas dá ao Campo Limpo status de 
bairro autossuficiente, onde não é preciso se deslocar para longe, 
sair para obter itens de necessidade no dia a dia.    

34 

ACESSO AO BAIRRO E TRANSPORTES  

—Chegar ao bairro e meios de locomoção dentro dele não foi apontado como problema 
para os moradores.  

—Ao contrário, num bairro com tantos problemas, o transporte é um ponto forte, alguma 
coisa de que podem se orgulhar.  

—Além das atender a diversos trajetos, alguns ônibus oferecem o conforto do ar 
condicionado, um luxo para os moradores que costumam caminhar debaixo de sol.    

—O serviço de “perua” que disponibiliza livre locomoção por período de três horas, sem 
custo adicional foi também mencionado como uma boa solução em alguns trajetos que 
levam os usuários até o terminal. 
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OFERTA DE TRANSPORTES 

35 

— Eu achei bom este terminal, qualquer lugar que você for você, vai até o terminal pega a informação e vai para onde você 
quiser. 

— Eu uso o ônibus. Tanto é que eu trago a Lara e busco de ônibus. Não pego perua porque trabalho por conta, aí uso muito 
ônibus. 

— Eu achei que a quantidade de ônibus melhorou, de ar-condicionado. Não melhorou? 
— Eu gosto, é fresquinho ... Ai, no calor, pelo amor de Deus, é ótimo. 
— Eu espero um de ar condicionado. Dia de chuva todo mundo fecha os vidros e tem uns que não tem ar condicionado, 

fica insuportável. 
— Eu achei que melhorou muito. Lógico, tem regiões que os ônibus continuam ruim. 
— Dos que vão para o centro, estão ótimos, agora os ônibus que vão para os bairros, que vão levar para a nossa casa 

mesmo, são péssimos. Tem uns até caindo os negócios, sem parafuso, esse ônibus vai desmontar aqui. 
— Sabe quem faz isso? Os próprios usuários. Quebra ar condicionado. Acabam com tudo. 
— Mas é também que é ônibus muito velho. Na linha do Rosana não foi renovado, são ônibus velhos, são aqueles antigos, 

né?   (Grupo 1 – Arrastão) 

— Tem bastante ônibus e tem perua. 
— Toda perua que tem aqui vai para o Terminal Campo Limpo. 
— A gente paga sim. Você tem um bilhete , tem 3 horas para andar.  

 (Grupo 4 – Arrastão) 

DESLOCAMENTOS 
PELO BAIRRO 04 
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A VIDA DO PEDESTRE 

É comum o hábito de andar a pé, seja por costume, para economizar                          
o preço da passagem de ônibus local ou pela localização de moradias que 
sem condições de acesso de ônibus.  

Mas, para o pedestre a situação é crítica: calçamento irregular, calçadas 
estreitas com postes e buracos tornam-se inacessíveis ao pedestre.   

Na região das comunidades, como a CDHU/ Atucupê o problema se 
agrava com as ruelas de barro e inexistência de calçadas.  

Além disso, a falta de sinalização de ruas, faixas de pedestres e falta                                   
de semáforos – é sentida também pelos moradores dos bairros/vilas 
próximas ao terminal de ônibus.  

O pouco que foi feito, a população destrói.  

Falta é infraestrutura e cidadania  
Considerando as diretrizes adotadas para melhorar a permeabilidade dos pedestres, 
(como atravessar de uma calçada a outra) o Campo Limpo deixa muito a desejar.  

Semáforo 

É favorável aos 
carros, pouco 
tempo para 
atravessar, 
principalmente 
quando levam 
crianças no colo.  

 

Semáforos 
quebrados são 
uma constante..   

Iluminação 

Inexiste nas 
redondezas das 
comunidades – 
CDHU/Atucupê  

 

Famílias evitam sair 
à noite. Iluminação 
fraca agrava 
sensação de 
insegurança comum 
no bairro 

Legibilidade 
placas 

Na região da 
Atucupê, 
praticamente não 
existem placas de 
rua. A orientação 
disponível vem do 
vizinho.  

Na região mais 
‘rica’ há placas de 
ruas, mas muitas 
são detonadas.  

Faixas para 
pedestres 

Só existem nas 
proximidades da 
“Avenida” – isto é, 
cercanias do 
Arrastão e do 
terminal de ônibus.  

As faixas são 
desrespeitadas 
principalmente 
pelas motos.  

Atravessar é um 
grande perigo 

Chuva 

A maior parte do  
bairro é sujeita  a 
enchentes, mas na 
área mais ‘urbanizada’ 
são mais amenas.  

Na Atucupê,  a chuva é 
o sinal para que 
ninguém saia de casa. 
Chuva e barro tornam 
as ruelas escorregadias 
e o perigo é eminente.  
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FALTA INFRAESTRUTURA E CIDADANIA  

— Tem farol mais pro lado da Avenida. Mas, ninguém respeita.  

— Tem que sair correndo. Aquela rua descendo não tem 
calçada praticamente, é estreita.  

— Aqui no Satimo (Mercadinho).  Você tem que descer e não 
tem nem por onde você passar. Tem que passar pela rua. Vai 
pela rua e os carros passam correndo, então você tem que 
passando e olhando, se não você é atropelada mesmo.  

— Não tem só isso, o problema é que quando farol fecha, tem 
muito motoqueiro que não respeita. Fui fazer o registro dela, 
uma vez o motoqueiro quase atropelou a gente. Eu já gosto 
de sair andando, rápido quando fecha o farol. Falam 
primeiro para depois atravessar que tem que esperar o carro 
parar.  Eles não param, saem rapidão.                                                                                
(G4 – Arrastão) 

 

 

 

 

 

 

39 

— Aqui na zona sul não tem farol, muito menos faixa. Se você andar na rua sem olhar é atropelada. Só tem no Campo Limpo.  

— E quando tem, a maioria deles está quebrado. Fica só no verde.          

— Quando chove, é melhor você ficar dentro de casa. Aqui enche, parece uma piscina.   

— Ninguém sobe, ninguém desce. Só passa carro. Para descer a pé, não dá. Muito diferentes do Campo Limpo.  

(Grupo 3 – Atucupê – CDHU)  

— Não dá pra usar carrinho.... muitas escada....  

— É muita escada, muito beco, muito estreito, não tem como.  

— Muito barro.  

— Que calçada? Não tem calçada.  

— Você vai andando na lama. 

— Placa de rua tem lá embaixo. Só que aqui dentro, se você não 
perguntar pra saber por onde vai...  

— Lá embaixo dá pra ver a faixa para atravessar.  

— É, perto do que era, é primeiro mundo.   

— Là tem iluminação. Por aqui não é como lá não.                                      
(G3 – Atucupê – CDHU)  

FALTA INFRAESTRUTURA E CIDADANIA  
— Lá (no “Campo Limpo”) é tudo melhor, moça. Faz muito 

tempo que não alaga lá. 

— Placa de rua tem lá embaixo. Aqui dentro, se você não 
perguntar ...  

— Lá embaixo dá pra ver a faixa para atravessar. Lá está bom.  

— Calçada é boa. Perto do que era, é primeiro mundo. Lá tem 
iluminação. Por aqui não é como lá.  

       (G3 – Atucupê – CDHU) 

—Calçadas e ruas em estado crítico. São horríveis. Muito buraco.  

—Quando chove tem enchente. (G4 – Arrastão) 

 

 

—Para começar a conversa, é melhor você ficar dentro de casa.  
—Tem que ir visitar os vizinhos, aqui mesmo eu não ando.  
—Aqui enche, parece uma piscina  
—Ninguém sobe, ninguém desce.  
—Só passa carro. Para descer a pé, não dá.  
    (G3 – Atucupê – CDHU) 

—A gente que mora na favela mesmo, no beco, é mó escuro.... 
Depois da novela da noite, você não sai mais para nada.  

—Você não enxerga. Não tem luz. Nada.  
—Se as pessoas de casa não acenderem as lâmpadas ninguém 

enxerga nada na rua....  
—Lá para baixo para o Campo limpo a gente não vai à noite. É 

muito perigoso 
—Vários assaltos ali, direto acontece roubo. É uma escuridão 

enorme.  
—Na favela não existe ESTUPRO não. Se acontecer... Não sai vivo 

daqui não. (G3 – Atucupê – CDHU) 

—As ruas são muito escuras 
—Tem poste mas não adianta.  Eles dão estilingada.  
—Eles soltam pipa enrolando a linha no  fio e puxando. 
—Mas tem alguns na rua? Ou não tem? Mesmo que 

não tenha lâmpada mas tem um poste de luz? 
—Poste  tem. Nos postes tem é um monte de lixeira que  

eles quebram tudo.                                                                                                                                
(G4 – Arrastão) 
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CONCEITO DE PARADA URBANA INEXISTE  

41 

—Moradoras nunca cogitaram esta necessidade, nem tinham ouvido falar desta possibilidade.  

—Soa como luxo, diante de tantas demandas tidas como mais relevantes.  

—No entanto, estimuladas a pensar, conseguem idealizar um local:  

— Fechado, seguro e policiado – para que se mantenha em condições de usabilidade constante  

— Com fraldário, bebedouro, bancos ou poltronas para amamentação  

— Indo um pouco além: recreação para bebês (tapetes didáticos emborrachados, alguns brinquedos)  e 

local de encontro para mães com bebês, prevendo rodas de conversas, cursos rápidos, atendimento 

especializado para gestantes e lactantes 

—Mas, pensando mais modestamente, um pequeno espaço ao lado dos pontos de ônibus já 

seria um abrigo para chuva e um lugar para sentar, trocar fralda. Muita coisa para quem não 

tem nada.   

CONCEITO DE PARADA URBANA INEXISTE  

42 

— Tem só no terminal. Banheiro, trocador. Já usei.  

— Só que a caminhada para você ir lá dentro do terminal até o banheiro eu ia para minha casa. 

—  Até para a pessoa poder tomar uma água, você tem que chegar mais cedo para voltar você está com 
sede também. (G3 – Atucupê – CDHU)  

 

— Só dá pra parar quando chega no destino.  

— Não dá para  parar em lugar nenhum se não pode parar  lá na praça. Se pára, quando a gente olha na 
ponta da praça  de novo tá  lá os maconheiros.  

— A cidade parece que não foi feita para quem tem filho. Quem tem filho tá sempre incomodando. É  a 
questão do carrinho, não tem lugar para trocar. Eu estava passeando com ele eu precisava trocar fui 
aqui no McDonald's e não tem lugar para trocar eu estava parecendo uma alienígena pedindo o 
trocador. Parecia que eu estava pedindo champanhe, vinho.  

— Eu já  levo uma coberta bem grossa né. Eu pus em cima da mesa mas a mulher  que estava lá dizia:-  
Você é  doida,  vai derrubar o nenê vai machucar.  

—  É mas tem que ser assim.  Tem  uma coisa. Leva o cobertor Já troco no colo.                                                                                                 
(G4 – Arrastão) 
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ONGs E INSTITUIÇÕES 
DO TERCEIRO SETOR 05 

ESTRELA NOVA  
AQUARELA  
FANC  
UBS DO MARIA VIRGÍNIA   
LAR SÃO FRANCISCO  

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E PROJETOS SOCIAIS FORMAM ILHA DE EXCELÊNCIA: 
DIGNIFICAM A VIDA NO BAIRRO E ABREM UM MUNDO DE ATIVIDADES  

CEU  
Outras ONGs 
pequenas e 

bem avaliadas  
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FALTA INFRAESTRUTURA E CIDADANIA  

• Aspectos valorizados 
• Nos projetos e ONG’S 

 

 

— O Estrela Nova. Não é grande como 
Arrastão, é pequena, mas é parecida. É 
muito bom lá  . (Grupo 2 – Arrastão) 

—Um lugar maravilhoso, sempre levo a Lara nas férias ou 
finais de semana, no SESC.  

—Fica aqui perto do Shopping, perto do metrô do lado. É 
muito gostoso Tem atividade, teatro, um monte de coisa é 
de graça. Tem para os maiorzinhos e para os 
pequenininhos, brinquedoteca etc. Acho muito bom.  

—O CEU Campo Limpo também.É bem legal. SESC é de 
graça! No final de semana abrem para as crianças irem na 
piscina, bibliotecas . 

( Grupo 1 – Arrastão) 

—A minha filha aprendeu muita coisa aqui (Arrastão), 
aprendeu a cantar. 

—A minha é independente, não quer  que dê comida na 
boca. Saiu da fralda... Ela sabe contar de um até vinte. 
Ela sabe as cores e tá aprendendo a cantar as cores em 
inglês. 

(Grupo 1 – Arrastão) 
 

—Um projeto que algumas escolas estão oferecendo para as 
pessoas, não é só mais para as crianças. É para crianças,  os 
adultos e idosos. Eu gosto dos projetos daqui. Moro aqui há 
bastante tempo, mas os projetos daqui eu conheço há pouco 
tempo.  

—Conheço alguns projetos também do CEU do Campo Limpo o 
que são ótimos, inclusive tô fazendo aula de violão lá. Tem 
hidroginástica para ajudar na recuperação de AVC, essas 
coisas. ( Grupo 1 – Arrastão) 

FALTA INFRAESTRUTURA E CIDADANIA  

— O que o  Arrastão  significa para vocês? 

— A segunda casa. 

— A segunda família. 

— Não tenho filhos ainda mas sempre ouvi 
falar muito bem. Eu coloco minhas mãos 
meus pés todas no fogo por ela.   (G 2 – 
Arrastão) 

É por causa do Arrastão que minha filha é independente, brinca, quando acaba guarda tudo e até canta 
guardar, guardar.   
O meu também é bem espertinho ele começou a andar com 9 meses agora mas agora já começou a falar, 
comer sozinho. Eu não forcei nada, até a fralda ele já não usa mais.  (Grupo 2 – Arrastão) 

— As crianças que estão lá da ONG tem até um 
futuro melhor. Eu conheço gente que saiu de lá 
e teve oportunidade de emprego e até de 
faculdade.  

— E vocês não tem filhos no arrastão Porquê?  

— Porque não tem lugar. Não tem vaga.  

  (G3 – Atucupê – CDHU) 

É referência no bairro e aspiração de todas as mães que 
conhecem – ou seja – quase todas.  
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ROTINA DAS 
CRIANÇAS 06 

A ROTINA DA PRIMEIRA 
INFÂNCIA EM CAMPO LIMPO  

Pais ou outros cuidadores – avós, tias – levam e trazem as crianças da creche. Em geral 
a pé, no colo, sem carrinho e sem sling. Poucas conhecem esse produto e forma de 
carregar bebês.  

 

 
— Eu sou louca para ter um desses. (Sling)  
— Põe assim para levar a criança. É tão lindo, tão prático.  
— Nunca usei. Agora ele tá muito grande, mais de um ano. Não dá.  
— É caro também, sabia?   
— Paguei 75.  
— Tem de 50, 38.  
— É bom ... A criança está em contato com a mãe, é quase a mesma coisa no colo.  
— Mas tem mais conforto. Tanto para a mãe quanto para a criança.                                         

(G3 – Atucupê – CDHU) 

Alimentação em casa e banho são providenciados pelas mães/pais. Mais as mulheres se encarregam destas 
atividades.   

Durante a semana o tempo em casa passa rápido. Já no final de semana, a baixa opção de lazer tumultua o ambiente 
doméstico. Criança agitada é uma queixa recorrente nestes grupos.   
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A qualidade de vida dos que estão na primeira 
infância em Campo Limpo é afetada por uma 
série de fatores, tanto internos à família como 
externos.  

Todos ficam em casa quando não estão na 
escola, assistindo TV, jogando no celular, ou 
desenhando/ pintando, os que já aprenderam a 
passar o tempo deste modo.    

Dentro de casa a televisão não é seletiva. As 
crianças assistem o que querem e o que os pais 
assistem.  

Manter uma alimentação saudável para as 
crianças é um grande desafio difícil de ser 
alcançado. Em alguns casos, bem mais 
frequentes entre moradoras do Atucupê, é difícil 
até mesmo manter a alimentação básica. 
Dependem de doações e chegam a apelar                      
a família ou vizinhos nos momentos de crise . 

QUALIDADE DE VIDA 

— Para mim tá faltando.  

— É só verdura e uma criança não vive só de verdura.  

— Feijão, uma mistura , comida, comida.  Qualidade. 
Sim, qualidade de comida.  

— Tem dia que come arroz e feijão e não tem uma 
mistura.  

— Tem dia que não tem um lazer, porque tem criança  
quer lazer, quer brincar. O lazer que tem é ficar 
assistindo televisão. às vezes, a gente tem tempo, 
coloca a criança  numa cadeirinha e vai fazer o que 
a gente tem que fazer muitas vezes não tem um 
quarto. Na verdade gente, é isso, a gente tem uma 
situação precária   

(G3 – Atucupê – CDHU) 

Mas, é principalmente a vida fora de casa em 
Campo Limpo que impacta negativamente sobre 
esta infância.   

O lazer fora de casa acontece em centros de 
convivência, SESC e CÉU.  

Gostariam de frequentar os shoppings – mas, 
não se sentem benvindas. Apontam 
discriminação pela aparência e falta de recursos 
para aproveitar adequadamente o passeio 
(comprar lanche, atender algum pedido das 
crianças). Habib´s é uma opção em momentos 
raros.  

  

 

QUALIDADE DE VIDA 

—Não tem lazer, não tem parque e nem creche.  

—No dia das crianças trouxeram o circo para cá, no campo, mas 
tinha que pagar. Aí as crianças ficavam ali na porta, quem não 
tinha condições de pagar. É ridículo isso.  

—É melhor ficar do lado de dentro do que do lado de fora. A gente 
não tem muita escolha.  

—Em casa assiste desenho, bagunça. Deixa a gente de cabelo em 
pé. Bagunça o guarda-roupa, derruba panela.    
                                                                                                                                 
(G3 – Atucupê – CDHU) 

—Agora nas férias, nós vamos para o CEU  no  recreio de férias. Os 
filhos podem entrar basta fazer inscrição. É para os menores. 

—Tem o Arrastão para os pais que trabalham. 

—No SESC também é bom vai lá e faz carteirinha. Se a gente tivesse 
praça bem paramentada, com segurança, não precisaria se 
preocupar  tanto com as férias..   

 (G2 – Arrastão) 



136

EXPECTATIVAS E DESEJOS  
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO  
DA PRIMEIRA INFÂNCIA  
NO CAMPO LIMPO  

07 

Para concretizar os temas debatidos, foi 
proposto o exercício projetivo da mão, em que 
as participantes deveriam atrelar a cada dedo 
um sonho, um pedido, pensando na qualidade 
de vida almejada para crianças pequenas, seus 
filhos menores ou netos, em Campo Limpo. 
O resultado mostra que os sonhos têm voo 
curto, são contidos, limitam-se ao 
preenchimento de necessidades elementares... .  

 

... não atendidas satisfatoriamente 
pelo poder público  
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EXERCÍCIO DA MÃO*  

54 

* Quanto maior o tamanho da letra mais recorrente foi o pedido  
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EXERCÍCIO DA MÃO – 
PRINCIPAIS DEMANDAS  

* Quanto maior o tamanho da letra mais recorrente foi o pedido  

Mais escolas de qualidade  
Referência: olga benário  

Educação cidadã: 
civilidade e convivência  

Mais vagas em creches  
Menos tempo de espera  

Carência de creches- berçário  

Poder circular à noite  
Policiamento em praças e parques 

(unidade móvel nestes locais)  
Controle do uso aberto de drogas  

SAÚDE 
LAZER 

Respeito ao cidadão  
Investimentos, atenção ao 

bairro  
Respeito ao sono do morador 
(funk), às crianças (droga), ao 

patrimônio público  

Menos espera 
para exames 

Pediatras  

 
Mais praças  

Parques  
Lazer ao ar livre  

Circo gratis 
Teatro 

Locais de convivência/ 
paradas + lazer bebês  

 

A PRAÇA IDEAL 
O ESPAÇO ASPIRADO 08 
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PARA MORADORES DAS COMUNIDADES, 
A PRAÇA DO CAMPO LIMPO É DISTANTE 

57 

PRAÇA DO MESSIAS  

 

Citada no grupo do CDHU 
como local mais próximo 
e acessível para elas  

CAMPINHO DE FUTEBOL 
NO MIOLO DO CDHU  

O local mais cômodo e de 
alta relevância para aquela 
comunidade 

Queixas de abandono e 
descaso  

Sugestão: conciliar campo 
de futebol – muito usado 
pelas crianças maiores – 
com espaço para os 
pequenos  

PRAÇA DO CAMPO LIMPO  

 

Conhecida por todos, na 
´vitrine´do bairro  

Com equipamentos já 
instalados, precisando de 
manutenção  

Ideal reservar um espaço 
isolado, cercado, de 
preferência, para crianças 
pequenas  

PARA MORADORES DAS COMUNIDADES, A PRAÇA DO 
CAMPO LIMPO É DISTANTE 

O investimento na praça do Campo Limpo 
aparentemente não atingiria o público dos 
grotões/ CDHU no caso, dada a distância               
e a dificuldade de locomoção até lá:  

 

Há um ponto de ônibus perto, mas meio 
fora de mão e não tão perto assim, mais 
prático ir direto.  

SÃO 45 MINUTOS A PÉ  

1. Lá é bom. Dá para ir com a criança, às vezes tem show, tem um monte de coisa.  
2. Mas é longe.  
3. Alguém aqui vai na Praça do Campo Limpo? Levanta a mão quem vai lá. Ninguém vai lá?  
4. Ninguém vai porque é longe. 
5. (G3 – Atucupê – CDHU) 

 



140

“CAMPINHO” 

59 

O espaço e localização não comportam muitas coisas.  
Mas, além da manutenção, algumas melhorias fariam diferença:  
 
1º. Vigilância e promoção de atividades monitoradas e 
apresentações culturais gratuitos  
2º. Bebedouro e algum lugar para sentar, talvez um banheiro. 
3º. Um pequeno espaço para crianças menores, com sombra e 
brinquedos.  

Entre a reforma da Praça do Messias ou do Campinho, acham 
mais viável até por ser mais espaçoso, o Campinho.  

No dia das crianças trouxeram o circo para cá, no 
campo, mas tinha que pagar. Aí as crianças 
ficavam ali na porta, quem não tinha condições 
de pagar. É ridículo isso.   
 (G3 – Atucupê – CDHU) 

Situada em frente a uma Escola Estadual, há uma 
pequena praça praticamente abandonada e mal 
frequentada.  

 

Entretanto, é acessível aos moradores do CDHU  

– menos de 15 minutos a pé.  

 

Diante de poucas  alternativas de lugares para 
passear com a família,  acreditam que essa 
pracinha poderia ser uma boa opção, se 
restaurada e sob vigilância.  

 

PRAÇA DO CAMPO LIMPO 
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O nome oficial da praça João Tadeu Priolli só está 
presente na placa, que caída e mal cuidada sinaliza o 
estado da Praça do Campo Limpo, como é conhecida 
por todos.  

 

Carente de espaços de lazer, os moradores 
lamentam que a praça bem localizada e com espaço 
suficiente não pode ser aproveitada pelas famílias.  

 

PRAÇA DO CAMPO LIMPO 

PARA A RETOMADA DA PRAÇA PELAS 
FAMÍLIAS, A SEGURANÇA É A PRIORIDADE 

Sem manutenção nem segurança, a praça é tomada 
e detonada por usuários de drogas, desocupados, 
arruaceiros.  

As famílias não tem espaço. Ficam ‘ilhadas’ em suas 
casas. As crianças não tem onde ir.  

 Nenhuma reforma da infraestrutura ou 
programação de atividades atraentes 
poderá trazer a praça de volta às famílias 
se não houver uma vigilância permanente 
(possivelmente, policiamento preventivo 
através da Guarda Municipal).  
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PRAÇA DO CAMPO LIMPO 

‒ Praça do Campo Limpo, a gente não leva as crianças lá. 

‒ É a praça principal do Campo Limpo, só que está tudo quebrado.  

‒ Porque agora é mais para os adolescentes, mais dos maloqueiros, dos usuários. 

‒ Às vezes tem evento lá. tipo, tem música ao vivo, você não vê criança, só vê jovem. 

‒ Tinha parquinho e eles retiraram. (G1 – Arrastão) 

63 

 
‒ Lá é bom. Dá para ir com a criança, às vezes tem show, tem um monte de coisa.  
‒ Mas é longe.  
Alguém aqui vai na Praça do Campo Limpo? Levanta a mão quem vai lá. Ninguém 
vai lá?  
‒ Ninguém vai porque é longe. (G3 – Atucupê – CDHU) 

COMO TRANSFORMAR A PRAÇA DO 
CAMPO LIMPO NA  PRAÇA IDEAL 

64 

• A ideia de cercar a praça não foi bem vista: os nóias e desocupados poderiam dominar a 
praça cercada.  

 

• As mães de crianças pequenas também tem filhos acima dos 6 anos e adolescentes. 
Querem um espaço que não exclua, ao contrário, que ofereça atrativos para reunir  a 
família com opções para todos. A pista de skate, as quadras esportivas não devem ser 
descartadas.  

 

• Um espaço exclusivo para os pequenos, com brinquedos e ambiente apropriados seria 
uma boa solução, desde que contasse com vigilância permanente controlando a 
frequência de crianças e cuidadores.  
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COMO TRANSFORMAR A PRAÇA DO 
CAMPO LIMPO NA  PRAÇA IDEAL 

65 

‒ Praça tem que ter espaço para crianças e também espaço aberto. 

‒ Aqui nessa praça mesmo, sábado passado teve zumba. Teve uma época que teve 
um circo. Então as pessoas vem para ver o que gosta de assistir, quem não gosta  vai 
brincar, vai jogar bola. 

Fora do cercadinho o que que é para ter? 

‒ O que tem já tem. Quadra de futebol, quadra de basquete, pista de skate para 
quem gosta. 

‒ Quer dizer que ela tem que continuar sendo uma praça para todos. 

‒ Sim ela tem que continuar sendo um abraço para todos. ( G2 – Arrastão) 

COMO TRANSFORMAR A PRAÇA  DO 
CAMPO LIMPO NA PRAÇA IDEAL 

• Verde – árvores, gramado 
 

• Lanchonete  
 

• Banheiros e fraldários 
 

• Bebedouros 
 

• Muitas lixeiras 
 

• Lugar para sentar – bancos 
 

• Brinquedos sólidos e atraentes 
 

• Espaço infantil – cercado e com vigilância 
 

• Manter espaço crianças maiores e jovens – 
pista skate etc. – vigilância permanente 

REFORMA E MANUTENÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA 

• Recreação e atividades educativas com 
monitores para crianças de todas as idades 
 

• Atividades focando civilidade – participação 
da comunidade na preservação do espaço 
público 
 

• Atividades esportivas  
 

• Atividades também para pais e cuidadores 
 

• Apresentações de música, teatro, dança 

ATIVIDADES, ATRAÇÕES 
NOS FINAIS DE SEMANA 

Colocaram aqueles aparelhos para 
exercício dos idosos e já está tudo 
detonado. Não adianta reformar 
se não educar as pessoas.”  
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AS PRAÇAS IDEAIS 

67 

• Se fosse pedido para vocês sugerirem alguma coisa aqui para o Campo Limpo, aqui para ... 

• A reforma completa das praças. 

• Tinha que ter um guarda para cuidar de cada praça. 

• Não adianta reformar. Quebrou, multou, só isso. 

• Não é multar, tendo um guarda, não vão quebrar, não vão estragar. 

• Quando você fala “reforma completa”, o que é para você essa reforma?  

• Brinquedos que não existem mais. 

• Funcionários que tiraram. Cercado. Aquelas casinhas.  

• Na verdade, o que a gente frequenta são lugares que tem gente para cuidar. Está sempre sendo 
cuidado e fecham durante a noite para ninguém destruir. 

• Agora as praças, não tem como a gente frequentar porque não tem quem cuide. 

• Igual esse da Mata que ela falou é muito bom. É ao ar livre, mas, antigamente tinha funcionário, 
tinha segurança, tinha gente para limpeza, limpeza do banheiro. Agora tá tudo abandonado. 

 ( G1-Arrastão) 

UM ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 
PARA MÃES E BEBÊS 

As mães de bebês até 1 ano, 
principalmente as de primeira 
viagem ficam muito isoladas 
dentro de casa.  
Sonham com um espaço  fechado 
ou coberto que pudesse acolher 
mães e crianças.  
Para crianças, ambiente bem 
cuidado para brincar, interagir 
com outras crianças.  
Para as mães, um pequeno tempo 
de relaxamento,                     e 
oportunidade de trocar 
experiências e conviver               
com outras em situação 
semelhante.  

‒ Um espaço para bebê, na Praça ou creche. Os dois.  
‒ São seis meses de licença, sem sair e ter essa interação. Levar a filha e para a gente se desenvolver 

e ela também. A gente não tem esse espaço de convivência, mas você com bebezinho teria que ser 
fechado. Estou pensando muito além do que uma praça. 

‒ Acho que o único lugar que tem aqui que tem isso é no CEU talvez, no SESC. 
‒ A gente fica muito bitolada no mundo de bebê, vivendo esse momento. Sem trabalhar, sendo dona 

de casa, só vivendo a rotina do bebezinho ...  
‒  É você dar uma desanuviada, ver gente e até mesmo interagir com outras mães.  
‒ Na UBS Maria Virgínia, uma vez por mês tem um encontro. É excelente. Na própria UBS. É um 

grupo: tem fonoaudióloga, uma fisioterapeuta, uma psicóloga e uma nutricionista.  
‒ Uma vez por mês para quem tem filhos na idade do seu, mas você pode ir toda sexta se você 

quiser. De repente, você tem uma dúvida e precisa ir antes.  
‒ Tem uma brinquedoteca lá.  
‒  É um espaço próprio lá dentro. É uma sala. Você chega e conversa eu estou com tal e tal 

dificuldade, estou sentindo medo, tal coisa .Tudo de graça.   
(G4 – Arrastão)  



Pesquisas socioeconômicas

145

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS-APRENDIZADOS 09 

Fora o trabalho das ONGs/ projetos sociais e algumas 
instituições públicas - SESC recém chegado (há dois anos) e 
CEU, o sentimento é de abandono do bairro. Moradores tem 
vergonha.  
Abandono que os próprios moradores de certo modo entendem ou 
justificam quando levam em conta o vandalismo e o descaso da população 
com os equipamentos e com o bem público (praças, postes de iluminação, 
placas de rua, córrego que corta a região): tomados pelo lixo, pelo uso 
inadequado por adultos dos brinquedos das praças, pela depredação de 
postes de iluminação, pela não obediência ao aviso de semáforos e faixas 
de pedestres, etc.  

01 
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Quando falam em abandono, querem apontar a relação perversa 
entre o poder público e o tráfico de drogas – claramente 
um poder paralelo no Campo Limpo.  

Poder que está, aparentemente, dando as cartas, o que se evidencia 
pelo consumo de drogas a céu aberto e pela febre dos pancadões e do 
funk, apontados como porta de entrada de drogas e de degeneração 
grave de costumes.  

02 

03 

O problema do funk é que, além de ´não ser música´, faz um 
barulho ´infernal´por toda a madrugada – impedindo o sono das famílias e do 
trabalhador, que não descansa em sua própria casa.  
As letras tem conteúdo pornográfico, e aliadas à dança típica, erotizam a 
infância, ou melhor, roubam a infância.  
Muito precocemente, o irmão um pouco mais velho dessa criança 
de 0 a 5 anos está sujeito a trazer para casa esse tipo de influência.  
Isso constitui o maior pesadelo das mães: ter os valores familiares destruídos.  

» A não ser que essas crianças vivam como vivem: escondidas, confinadas, 
sem acesso à rua e às inocentes brincadeiras de rua que                                             
povoaram a infância de seus pais e avós.   
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04 
A única solução que encontram para este círculo vicioso – domínio      
do tráfico, com omissão do poder público + descaso da 
população com o bem comum - é o uso da força policial fazendo 
ronda e  marcando presença nos mais recônditos lugares do bairro, 
principalmente próximo aos equipamentos de uso comum, como 
escolas, igrejas, praças e espaços de convivência. .   
 

05 
Difícil é transmitir confiança de que iniciativas de mudança 
da atual situação possam vingar. Há um descrédito generalizado 
em relação aos políticos, administradores e políticas públicas.  
Desconfiam de tudo que se reveste de benfeitoria oficial.  
Fica registrada a sugestão de uma moradora - com nível de instrução diferenciado (estudou História): 
espaços de convivência com discussão de temas relevantes protagonizados pelos próprios moradores, 
estratégia que teria mais aderência e receptividade do que o enfoque acadêmico e formal.  

06 
Dois aspectos da não formalização dos moradores são:  
• dificuldade de conseguir acesso a programas sociais do governo, por 

falta de documentos necessários – caso de uma ex-presidiária que 
está com o seu CPF retido por ter descumprido procedimento 
burocrático necessário para a liberação  

• resistência a oficializar participação em demandas coletivas 
envolvendo abaixo assinados.  

As pessoas têm medo de uso indevido de seus nomes, CPF e endereço:                                                            
não querem ser manipuladas e muito menos ameaçadas.  
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07 

Há o Campo Limpo ´vitrine´                    
do bairro, na região do terminal              
e onde fica o próprio Arrastão. 
Lugar urbanizado, onde 
aparentemente tudo funciona, 
que recebe cuidados.   
Há o Campo Limpo ´verdade´                     
do bairro: bairros mais distantes, 
ainda mais esquecidos, onde 
impera o descaso e a necessidade 
mais premente de atenção.  

ASSIM COMO NÃO EXISTE UM ÚNICO CAMPO LIMPO, NÃO SE PODE 
FALAR EM NOME DE UM MORADOR TÍPICO DO BAIRRO.  
 

Observou-se duas tipologias básicas                                 
de moradoras do Campo Limpo 
 
Nos grotões (CDHU) e entre não beneficiados pelo 
Projeto Arrastão, a demanda é marcada pelo viés 
assistencial. Pedem alimentos e programas sociais 
– distribuição de leite no bairro e nas escolas, 
distribuição de verduras/ legumes, agradecem                  
e tentam se virar com o Bolsa Família. 
  
Na parte menos pobre e nos já beneficiados por 
programas sociais, como o próprio Arrastão, se 
observa uma postura mais altiva, onde a demanda 
mais recorrente é por trabalho e por cursos 
profissionalizantes 

APRENDER A PESCAR  

RECEBER O PEIXE  

08 

AS PRINCIPAIS DEMANDAS PODEM SER ASSIM SINTETIZADAS: 
 

Não é creche o que pedem, necessariamente. É mais vagas em creches.  
Isso é chave no Campo Limpo, uma vez que tira a mãe do mercado produtivo por 
um bom período de tempo. A queixa é de uma fila com cerca de 500 nomes, onde     
é possível levar até dois anos para conseguir um lugar.  
E aqui surge mais claramente a necessidade de instalações e serviço 
capacitado para lidar com bebês, um berçário mesmo, com 
potencial para liberar o mais cedo possível a mãe para o trabalho.  
Uma equação que, no entanto, não fecha é a tendência a valorizar                           
a amamentação por tempo estendido, indo até dois anos ou mais.                                 
O que se viu é que a necessidade da creche aparentemente é mais eloquente.  
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09 

AS PRINCIPAIS DEMANDAS PODEM SER ASSIM SINTETIZADAS: 
 

Não é creche o que pedem, necessariamente. É mais vagas em creches.  
Isso é chave no Campo Limpo, uma vez que tira a mãe do mercado produtivo por 
um bom período de tempo. A queixa é de uma fila com cerca de 500 nomes, onde     
é possível levar até dois anos para conseguir um lugar.  
E aqui surge mais claramente a necessidade de instalações e serviço 
capacitado para lidar com bebês, um berçário mesmo, com 
potencial para liberar o mais cedo possível a mãe para o trabalho.  
Uma equação que, no entanto, não fecha é a tendência a valorizar                           
a amamentação por tempo estendido, indo até dois anos ou mais.                                 
O que se viu é que a necessidade da creche aparentemente é mais eloquente.  

10 

AS PRINCIPAIS DEMANDAS PODEM SER ASSIM SINTETIZADAS: 
 

O lazer aparece como sendo essencial para a retomada               
da posse do bairro, com a ´população do bem´ ocupando as ruas, 
praças e parques. Um incentivo a tirar as crianças de casa.  
Recebem com bons olhos a ideia de estruturas em locais mais distantes  
do bairro, não apenas na praça principal, a praça do Campo Limpo.  
A necessidade de um lugar fechado para a primeira infância, um prédio, 
mesmo que modesto, onde as mães possam se reunir, trocar informações, 
colocar os bebês/ os pequenos em atividade coletiva e interativa.  
E pedem:  
• trocador  
• bebedouro  
• sala para reuniões e ´palestras´ informais, cursos profissionalizantes, serviços de atendimento gratuito: 

fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas    
• espaço externo para brinquedos e brincadeiras tradicionais, como amarelinha, gira gira, gangorra, 

balanço – uma memória da rua que perderam  
• tapete em EVA para atividade e contenção de impacto 
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11 

AS PRINCIPAIS DEMANDAS PODEM SER ASSIM SINTETIZADAS: 
 

Exemplos de trabalho sério no bairro, que podem funcionar 
como benchmark para novas iniciativas, vem das ONGs – Arrastão e 
Estrela Nova se destacam – Obra do Berço (ONG no Morumbi), FANC 
(Fraternidade Assistencial Nossa Casa), do SESC e CEU, UBS do Jardim 
Maria Virgínia.  
Nestes lugares encontram: esportes, aconselhamento, cursos, distribuição 
de alimentos/ leite, entretenimento e diversão para crianças e famílias.  
Com destaque para cursos com possibilidade de imediata geração de 
renda: manicure, cabeleireiro, artesanato, corte e costura. E atendimento 
especializado e voluntário nas áreas de saúde física e psíquica 

12 

AS PRINCIPAIS DEMANDAS PODEM SER ASSIM SINTETIZADAS: 
 

O exercício da mão mostra com destaque a 
palavra RESPEITO e isso é chave para qualquer 
iniciativa em Campo Limpo: respeito pelas mães com 
bebês nas ruas, pelos pedestres, pela moradia das famílias e 
sua necessidade de preservar valores positivos (sem funk na 
porta, sem droga pelo caminho), respeito pelo patrimônio 
público – não depredar, conservar.  
Nesse contexto é forte a mobilização em torno de ideias 
de cidadania e códigos de civilidade. Resta saber 
como, onde e quem (que figura) pode levar adiante e tem 
autoridade para disseminar estes conteúdos. 
Vale notar, ainda neste exercício, o que já tinha surgido 
espontaneamente:  
que a questão do transporte não constitui área                
de insatisfação para os moradores do bairro.  
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FLAGRANTES                 
DE UM TRABALHO 10 

FLAGRANTES DE UM TRABALHO 
 

82 
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EQUIPE TOLEDO E ASSOCIADOS 
www.toledoassociados.com.br 

Tel.: (11) 3038-1850 / 9 9910-7658 

Agradecemos  
a preferência! 
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Quantitativa

Rua Bartolomeu Gusmão -273 – Vila Mariana – São Paulo/SP – Tel. (011) 3038-1850

 
JOB: 124/17 - PROJETO: “ANTP – URBAN 95 CAMPO LIMPO”

DATA: 11/2017 - VALIDADE: 11/2018

NOME DO ENTREVISTADO: ___________________________________

DATA DA ENTREVISTA____/____/____INICIO___:____HS - TÉRMINO:____:____HS

Crítica

Data: ____/____

Verificação:

Data: ____/____

Codificação:

Bom dia/ Boa tarde, meu nome é..., sou pesquisador (a) da Toledo & Associados Research 
e estamos realizando uma pesquisa sobre Mobilidade, no Campo Limpo. Você poderia 
colaborar respondendo algumas perguntas? Obrigado (a).

P.A)  PESQUISADOR APENAS ANOTE O BAIRRO DA ENTREVISTA (DE ACORDO COM COTA 
ESPECIFICADA PELO COORDENADOR DE CAMPO) 

1 Jardim Leônidas Moreira (150 casos)

2 Jardim Maria Virginia (100 casos)

3 Próximo ao Terminal Campo Limpo (100 casos)

4 Jardim Paris (50 casos)

Nº do QT: ___________________

Nº do Cluster________________
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FILTRO 1: Você tem filhos de 0 a 05 anos de idade que moram com você? 

1 Sim →→ CONTINUE 2 Não→ → ENCERRE

FILTRO 2: QuaI a sua idade ANOTE IDADE :________________ 

Menos de 14 anos →→ AGRADEÇA E ENCERRE

1 14 a 15 anos 5 40 a 49 anos

2 16 a 19 anos 6 50 a 59 anos

3 20 a 29 anos 7 60 a 64 anos

4 30 a 39 anos 8 65 anos e mais

P.B) Sexo: ( APENAS ANOTE)

1 Feminino 2 Masculino

P.C) Qual é o seu grau de parentesco com a criança? (RU) (ESPONTÂNEO)

1 Mãe 4 Tia

2 Pai 5 Cuidadora

3 Avó Outro. Anote.

P.D) (SE A RESPONDENTE FOR A MÃE = PA COD.1): Você está grávida no momento?

1 Sim 2 Não

P.E) Qual sua UBS no Campo Limpo? (ESPONTÂNEO)

1 Arrastão

2 Jd. Helga

3 Jd. Maria Virginia/Campo Limpo

4 Mitsutani

Outra. ANOTE:

PERFIL DOS ENTREVISTADOS

P.1) Qual é o seu estado civil? (RU)

1 Casado (formalmente) 4 Viúvo

2 Vive junto (casado informalmente) 5 Separado, divorciado

3 Solteiro
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P.1A) Em sua casa, quem você considera o chefe da família, o que contribui financeiramen-
te com as despesas da casa?

1 A mãe da criança

2 O pai da criança (marido/companheiro)

3 Ambos - pai e a mãe da  criança

4 Avó da criança

Outros. Anote 

P.1B) Sua casa é composta por quantas pessoas? Anote nº de pessoas: _________

P.1C) Quem são essas pessoas?

1 Cônjuge (marido/mulher) 4 Irmãos

2 Filhos.  Quantos? _______ Outros. ANOTE:

3 Pais

P.2) Quantos filhos de 0 a 5 anos moram com você? Anote:______                

P.2A) E qual a idade deles? (DE ACORDO COM Nº DE FILHOS  P.2)

Filho 1 Filho 2 Filho 3  Filho 4 Filho 5 Filho 6 Filho 7 Filho 8  Filho 9 Filho 10

P.2B) Qual a idade dos demais filhos acima de 06 anos que moram com você? 

Filho 1 Filho 2 Filho 3  Filho 4 Filho 5 Filho 6 Filho 7 Filho 8  Filho 9 Filho 10

P.3) Qual é o seu grau de escolaridade? (RU)

1 Analfabeto 7 Ensino Médio Completo (1º ao 3º Colegial)

2 Ensino Fundamental I Incompleto (1ª a 4ª série) 8 Superior Incompleto

3 Ensino Fundamental I Completo (1ª a 4ª série) 9 Superior Completo

4 Ensino Fundamental II Incompleto (5ª a 8ª Série) Outro. Anote:

5 Ensino Fundamental II Completo (5ª a 8ª série)

6 Ensino Médio Incompleto (1º ao 3º Colegial)
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P.3A) No momento você está..... LEIA (RU)

1 Apenas estudando 4 Estudando e não trabalhando

2 Apenas trabalhando 5 Nem estudando, nem trabalhando

3 Estudando e trabalhando

P.4) (Para os que estão trabalhando= Cód 2 e 3 na P.3A).Qual a atividade (ocupação) que 
você está exercendo no momento? 

ANOTE OCUPAÇÃO: _________________________________________________

P.5) Existe alguém em casa, com 16 anos ou mais, que esteja desempregado/procurando 
emprego? (RU)

1 Sim. Quantas pessoas?__________________

2 Não 

DINÂMICA DA CASA COM AS CRIANÇAS PEQUENAS

P.6) Sua casa é (LER)

1 Própria

2 Alugada. Quanto paga de aluguel? R$ _______________

3 Cedida/emprestada

4 Ocupada/invadida

Outros. Anote:

P.7) A sua casa é de:

1 Alvenaria

2 De madeira/barraco

P. 7A) Quantos cômodos têm a sua casa? Anote:___________

P.8) Suas crianças pequenas dormem sozinhas num cômodo/quarto, ou dividem o cômo-
do/quarto com mais pessoas?

1 Dormem sozinhas num cômodo/quarto

2 Dividem o quarto com mais pessoas. Quantas? Anote:________

P.9) Quem cuida da rotina de suas crianças pequenas (ex: banho, alimentação, sono) du-
rante a semana e finais de semana?
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Responsável Durante a semana Finais de semana

A mãe da criança 1 1

O pai da criança 2 2

Os irmãos 3 3

Avós 4 4

Tia 5 5

Vizinhos 6 6

Outros. Anote:

P.10) Pensando no bem estar das crianças pequenas, quais as maiores dificuldades que 
tem em sua casa? (RM) (ESPONTÂNEO)

INFRAESTRUTURA DA CASA

1 Não tem ventilação

2 Muito pequena, dormem todos juntos

3 Não possui banheiro próprio

4 Não tem ventilação

Outras dificuldades INTERNAS DA CASA. ANOTE:

INFRAESTRUTURA DA RUA ONDE MORA

51 Pouca iluminação

52 Muito barulho

53 Tem esgoto a céu aberto

54 Não tem asfalto

55 Muito lixo na rua

56 Muitos ratos

Outras dificuldades internas da RUA ONDE MORA. ANOTE:

P.11) Que tipo de lazer/entretenimento as suas crianças pequenas praticam dentro de 
casa? (RM) (ESPONTÂNEO)

1 Assistem a programas infantis na TV

2 Assistem o que os adultos estão vendo na TV 

3 Brincam sozinhos

4 Brincam com outras crianças dentro de casa
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5 Desenham

6 Jogam videogame

7 Jogam no celular/tablet

Outros. ANOTE:

P.11A) E que tipo de lazer/entretenimento as suas crianças pequenas praticam fora de 
casa? (RM) (ESPONTÂNEO)

1 Brincam com outras crianças na rua 

2 Shopping Center 

3 Quadra de esportes

4 Campo de futebol

5 Quadra da escola

6 Passeio em casa de parentes/amigos

7 Sesc Campo Limpo

8
Praças. Quais? Anote o nome:

Outros. ANOTE:

P.12) Quais as maiores dificuldades que as suas crianças pequenas enfrentam para ter lazer 
no dia a dia? (RM) (ESPONTÂNEO)

1 Não tem calçada asfaltada para brincar na porta 

2 Não tem espaço de diversão, uma praça, uma quadra

3 Tiroteios

4 Policiais que entram na comunidade atirando

5 Muita venda e consumo de drogas no dia a dia, livremente

6 Prostituição

7 Medo de atropelamento: carros e motos

8 Medo de assédio sexual

9 Tem espaço de diversão, mas estão abandonados

10 Tem espaço de diversão, mas estão distantes

Outros. Anote:
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CRECHES PARA AS CRIANÇAS PEQUENAS

P.13) Suas crianças pequenas ficam em creche? 

1 Sim → CONTINUE 2 Não → PULE P/P.15

P.13A)  Em qual horário elas permanecem na creche?

1 Manhã

2 Tarde

3 Período integral

P. 13B) Qual(is) creche(s) seus filhos frequentam no bairro do Campo Limpo? (RM)

P.14) Quanto tempo você esperou para conseguir vaga em uma creche do bairro do Cam-
po Limpo?

ANOTE: _________ EM MESES

P.15) (PARA QUEM OS FILHOS NÃO ESTÃO NA CRECHE)  Quem cuida de suas crianças 
quando você não está em casa? 

1 Paga alguém pra ficar com elas

2 Os irmãos mais velhos

3 Avós

4 Tia

5 Vizinhos

6 Sozinho

Outros. Anote:

P.16) O fato do seu filho não estar na creche é fator que te impede de trabalhar/procurar um 
emprego?

1 Sim 2 Não
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O DISTRITO DO CAMPO LIMPO 

P.17) Você nasceu no bairro do Campo Limpo?

1 Sim → CONTINUE 2 Não → PULE P/P17B

P.17A) Por quais motivos você continua morando aqui no bairro do Campo Limpo?  (RM) 
(ESPONTÂNEO)

1 Tem família

2 Trabalho

3 Tem moradia própria

4 Não tem condição de morar em outro bairro

Outros: ANOTE

P.17B) (APLICAR SE COD.2 NA P17) Por quais motivos, você veio morar aqui no bairro do 
Campo Limpo? (RM) (ESPONTÂNEO)

1 Tem família

2 Trabalho

3 Moradia mais barata

4 Não tem condição de morar em outro bairro

Outros: ANOTE

(PARA TODOS)

P.18) Há quanto tempo você mora neste bairro? ANOTE:_____________ANOS     MENOS DE 
1 ANO ( 96 )

P.19) Na sua opinião, quais são os 3 principais problemas do bairro do Campo Limpo que 
afetam a sua qualidade de vida? CITAÇÃO)
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P.19A) Como você avalia o bairro em que mora (DE ACORDO COM PD BAIRRO) (LER ESCALA)

Muito Bom Bom Regular Ruim Péssimo

5 4 3 2 1

P.19B) Se pudesse, você mudaria do Campo Limpo?

1 Sim 2 Não

O LAZER NO CAMPO LIMPO

P.20) Qual é a sua referência de lazer e atividades culturais no bairro do Campo Limpo? 
(RM – ESPONTÂNEA)

A PRAÇA PRINCIPAL DE CAMPO LIMPO

P.21). Você CONHECE a Praça Principal do Campo Limpo?  

1 Sim → CONTINUE 2 Não → PULE P/P22

P.21A). Você FREQUENTA a Praça Principal do Campo Limpo? 

1 Sim → PULE P/P22 2 Não → CONTINUE

P.21B) Por quais motivos você NÃO FREQUENTA a Praça Principal do Campo limpo? (EXPLORE)

P.22) Existem outros espaços, praças, quadras que podem ser transformados em peque-
nos espaços de lazer, aqui no Campo Limpo?

1 Sim. Quais? Anote:

2 Não
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OS PROJETOS SOCIAIS

P.23). Você tem conhecimento de projetos sociais públicos ou privados com foco em 
cidadania, existentes no Campo Limpo?

1 Sim → CONTINUE 2 Não → PULE P/P25

P.24) Quais projetos sociais no Campo Limpo você conhece? (RM) (ESPONTÂNEO)

P.24A ) Você faz uso? (MENCIONAR OS QUE CONHECE)

P.24 P.24A

Projetos Sociais / ONGs/ Sesc/ CEUs/ Igrejas CONHECE FAZ USO 

Projeto Arrastão 1 ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não

ONG Aquarela 2 ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não

ONG Estrela 3 ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não

Sesc Campo Limpo 

Anote projeto:

4 ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não

CEU Campo Limpo. 

Anote projeto:

5 ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não

Outros. Anote:

TRANSPORTE E A QUALIDADE DE VIDA NO BAIRRO DO CAMPO LIMPO

P.25) Como você avalia o transporte público no deslocamento do bairro do Campo Limpo 
para as demais áreas da cidades: (LER ESCALA)

Muito Bom Bom Regular Ruim Péssimo

5 4 3 2 1

P.26) Você deixa de fazer alguma atividade durante a semana ou nos finais de semana por 
causa dos meios de transporte coletivo do bairro do Campo Limpo? (ENTREVISTADOR: 
LEIA)

Sim Não

Deixa de fazer atividades durante a semana 1 2

Deixa de fazer atividade aos finais de semana 1 2

P.26A) Como você avalia a quantidade/oferta de transporte coletivo durante a semana 
e no final de semana, no bairro do Campo Limpo? (LER ESCALA)
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Muito 
Bom

Bom Regular Ruim Péssimo

Quantidade/oferta de transporte coletivos 
durante a semana

5 4
3 2 1

Quantidade/oferta de transporte coletivos 
aos finais de semana

5 4
3 2 1

P.27) Quais destes meios você usa para se deslocar de um local para outro no bairro do 
Campo Limpo: (LER MEIO)

P.27A) E como você avalia este meio: (LER ESCALA)

(LER) 
MEIO LOCOMOÇÃO P.27

P.27A) AVALIAÇÃO

Muito bom Bom Regular Ruim Péssimo

A pé ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não 5 4 3 2 1

Carrinho de bebê ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não 5 4 3 2 1

Bicicleta ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não 5 4 3 2 1

Motocicleta ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não 5 4 3 2 1

Automóvel ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não 5 4 3 2 1

Ônibus ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não 5 4 3 2 1

MOBILIDADE NO DIA A DIA

(ATENÇÃO PESQUISADOR: P.28 E P29 DEVEM SER PREENCHIDAS NA (ÚLTIMA FOLHA 
DO QT) DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DADAS PELO COORDENADOR DE CAMPO) 

P.28) Pensando no seu dia a dia, como são os deslocamentos feitos pelas pessoas de sua 
família 

(DIA ÚTIL ANTERIOR À ENTREVISTA)

Pessoas Viagem

Freq. 

(dias/ 

semana)

Origem Destino Endereço Motivo
Modo 

1

Modo 

2

Modo 

3

Hora 

saída

Tempo 

(min)

Custo 

(ônibus, 

taxi etc)

                         

P.29) Pensando no seu dia a dia, como são os deslocamentos feitos pelas pessoas de sua 
família 

(DOMINGO ANTERIOR À ENTREVISTA)

Pessoas Viagem

Freq. 

(dias/ 

semana)

Origem Destino Endereço Motivo
Modo 

1

Modo 

2

Modo 

3

Hora 

saída

Tempo 

(min)

Custo 

(ônibus, 

taxi etc)
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P.30) O que precisa ser melhorado para você se deslocar a pé, no bairro do Campo Limpo 
(RM) (ESPONTÂNEO)

1 Bebedouros 7 Limpeza pública (lixo/entulho)

2
Calçadas 8

Locais para descanso (bancos/espaços pú-
blicos

3 Iluminação 9 Lugares para troca de bebê

4 Segurança pública (assaltos/drogas) Outros: ANOTE

5 Segurança trânsito (faixas/semáforos/sinali-
zação)

6 Iluminação

PARA FINALIZAR VAMOS FALAR SOBRE SUA CLASSIFICAÇÃO SOCIOECONOMICA

P.31) Você possui: (LER) (RM)

Carro 1 Sim  Quantos? _________ 2   Não

Moto 1 Sim  Quantos? _________ 2   Não

Bicicleta 1 Sim  Quantos? _________ 2   Não

Carrinho de bebê 1 Sim  Quantos? _________ 2   Não

Celular comum 1 Sim  Quantos? _________ 2   Não

Smartphone 1 Sim  Quantos? _________ 2   Não

COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR 

P.32) E em qual destas faixas de renda se enquadrou a sua renda pessoal durante o mês de 
NOVEMBRO /2017? (RU) 

P.32A) E em qual destas faixas de renda se enquadrou a sua renda familiar durante o mês 
de NOVEMBRO /2017? (RU)

FAIXAS DE RENDA P.32 PESSOAL P.32A FAMILIAR

Não tem rendimentos 96

Não declarou 97 97

Não sabe 99

1. Até R$ 937,00 (1SM) 1 1

2. R$ 938,00 a R$ 1.874,00 (até 2SM) 2 2

3. R$ 1.874,00 a R$ 4.685,00 (2 a 5 SM) 3 3
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4. R$ 4.685,00 a R$ 9.370,00 (5 a 10 SM) 4 4

5. R$ 9.370,00 a R$ 18.740,00  (10 a 20 SM) 5 5

6. Acima de 18.740,00 (Acima de 20 SM) 6 6

P.33) Quantas pessoas na sua residência ajudam a compor a renda familiar ?   ANO-
TE________________

P. 34) Como é composta a renda familiar mensal da sua família (LER)

1 Salário fixo

2 Trabalho avulso/sem vínculo, mas regular

3 Bico/temporário

4

Programas sociais: ANOTE QUAIS:

( 1 ) Bolsa Família  

P.35) Qual é a sua MAIOR preocupação dentre todas as despesas mensais que têm de 
pagar em sua casa?(RU) (ESPONTÂNEO)

1 Prestação casa 6 Remédios

2 Aluguel 7 Transporte

3 Conta de água 8 Pagamento de negociação de dívida/Cartão 
de crédito

4 Conta de luz 9 Prestação de carro

5 Alimentos Outros. ANOTE:

P.28) Pensando no seu dia a dia, como são os deslocamentos feitos pelas pessoas de sua 
família 

(DIA ÚTIL ANTERIOR À ENTREVISTA)

ATENÇÃO: ANOTAR DE ACORDO COM CÓDIGOS ( CARTÃOANEXO)

Pessoa Viagem Origem Destino Endereço Motivo
Modo 
1

Modo 
2

Modo  
3

Hora 
saída

Tempo 
(min)

Custo $ 
(ônibus, 
taxi etc)

Pessoa   
1

1

2

3
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4

5

Pessoa Viagem Origem Destino Endereço Motivo
Modo 
1

Modo 
2

Modo  
3

Hora 
saída

Tempo 
(min)

Custo $ 
(ônibus, 
taxi etc)

Pessoa  
2 1

2

3

4

5

Pessoa Viagem Origem Destino Endereço Motivo
Modo 
1

Modo 
2

Modo  
3

Hora 
saída

Tempo 
(min)

Custo $ 
(ônibus, 
taxi etc)

Pessoa  
3

1

2

3

4

5

Pessoa Viagem Origem Destino Endereço Motivo
Modo 
1

Modo 
2

Modo  
3

Hora 
saída

Tempo 
(min)

Custo $ 
(ônibus, 
taxi etc)

Pessoa  
4

1

2

3

4

5

Pessoa Viagem Origem Destino Endereço Motivo
Modo 
1

Modo 
2

Modo  
3

Hora 
saída

Tempo 
(min)

Custo $ 
(ônibus, 
taxi etc)

Pessoa 
5

1

2

3

4

5



Pesquisas socioeconômicas

167

P.29) Pensando no seu dia a dia, como são os deslocamentos feitos pelas pessoas de sua 
família 

(DOMINGO ANTERIOR À ENTREVISTA)

ATENÇÃO: ANOTAR DE ACORDO COM CÓDIGOS ( CARTÃO ANEXO)

Pessoa Viagem Origem Destino Endereço Motivo
Modo 
1

Modo 
2

Modo  
3

Hora 
saída

Tempo 
(min)

Custo $ 
(ônibus, 
taxi etc)

Pessoa   
1

1

2

3

4

5

Pessoa Viagem Origem Destino Endereço Motivo
Modo 
1

Modo 
2

Modo  
3

Hora 
saída

Tempo 
(min)

Custo $ 
(ônibus, 
taxi etc)

Pessoa  
2 1

2

3

4

5

Pessoa Viagem Origem Destino Endereço Motivo
Modo 
1

Modo 
2

Modo  
3

Hora 
saída

Tempo 
(min)

Custo $ 
(ônibus, 
taxi etc)

Pessoa  
3

1

2

3

4

5

Pessoa Viagem Origem Destino Endereço Motivo
Modo 
1

Modo 
2

Modo  
3

Hora 
saída

Tempo 
(min)

Custo $ 
(ônibus, 
taxi etc)

Pessoa  
4

1

2

3

4

5
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Pessoa Viagem Origem Destino Endereço Motivo
Modo 
1

Modo 
2

Modo  
3

Hora 
saída

Tempo 
(min)

Custo $ 
(ônibus, 
taxi etc)

Pessoa 
5

1

2

3

4

5

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO:

Nome:________________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Bairro: ________________________________________________ Cidade: SÃO PAULO

Tel. Res. : _________________________  Tel. Com. : __________________________________

Tel. Celular: _________________________E-mail: ____________________________________

AGRADEÇA E ENCERRE
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CÓDIGOS ORIGEM

1 Casa

2 Creche

3 Escola

4 Igreja/templo

5 Mercado

6 ONG

7 Padaria

8 Trabalho

 OUTRO ANOTE NA TABELA

CÓDIGOS DESTINO

1 Casa

2 Creche

3 Escola

4 Igreja/templo

5 Mercado

6 ONG

7 Padaria

8 Trabalho

 OUTRO ANOTE NA TABELA

CÓDIGOS MOTIVOS

1 Buscar filho

2 Compras

3 Estudar

4 Lazer na praça

5 Lazer na rua

6 Lazer no vizinho

7 Levar filho

8 Rezar/orar

9 Saúde

10 Shopping 

11 Trabalhar

12 Visitar familiares /amigos

13 Voltar à casa

 OUTRO ANOTE NA TABELA

CÓDIGOS MODO LOCOMOÇÃO

1 A pé

2 Dirigindo Bicicleta

3 Dirigindo Moto

4 Metro

5 Moto-táxi

6 Ônibus

7 Passageiro de bicicleta

8 Passageiro de moto

9 Táxi/Uber

10 Trem

11 Van 

 OUTRO ANOTE NA TABELA
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Resultados Pesquisa 

Urban95
C a m p o  L i m p o  - S ã o  P a u l o

M a r ç o / 2 0 1 8

EQUIPE TOLEDO E ASSOCIADOS
www.toledoassociados.com.br

Tel.: (11) 3038-1850 / 9 9910-7658

ÍNDICE
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1
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2

AS CRECHES DAS CRIANÇAS

3

O DISTRITO DO CAMPO LIMPO

4

A PRAÇA DO CAMPO LIMPO 

5

MOBILIDADE URBANA VS QUALIDADE DE VIDA

6

UBS , ONGS E INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR

7

8

CONSIDERAÇÕES FINAIS9

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO01

OBJETIVOS

• Percepção do bairro do Campo Limpo pela 
visão das mães e demais cuidadores de 
crianças de 0 a 5 anos

• Principais problemas cotidianos 

• Rotina das crianças 

• Campo Limpo e seus espaços públicos 

• Mobilidade Urbana

• Dificuldades

• Expectativas - aspirações
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UNIVERSO
Total de mães e cuidadores de crianças de 0 a 5 anos de idade
residentes no bairro do Campo Limpo, com idade a partir de
12 anos.

AMOSTRA
Quantitativa , domiciliar probabilística.

TAMANHO DA AMOSTRA
No total foram realizadas 447 entrevistas.

TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO
Entrevistas pessoais.

DATA DE CAMPO
As entrevistas ocorreram durante o mês de dezembro de 2017.

METODOLOGIA

ONDE DISTRIBUÍMOS NOSSA AMOSTRA:
Bairros do Campo Limpo

36%

29%

22%

13%

JARDIM LEÔNIDAS MOREIRA

JARDIM MARIA VIRGÍNIA

PRÓXIMO TERMINAL CAMPO LIMPO

JARDIM PARIS 

Base Amostra:   447 casos

P.A)  PESQUISADOR APENAS ANOTE O BAIRRO DA ENTREVISTA (DE ACORDO COM COTA ESPECIFICADA PELO COORDENADOR DE CAMPO) 

PROX. TERMINAL CAMPO LIMPO
98 CASOS

JD PARIS 60 CASOS

JD. LEÔNIDAS MOREIRA 
159 CASOS

JD. MARIA VIRGÍNIA
130 CASOS



174

AMOSTRA GEORREFERENCIADA

JD LEÔNIDAS MOREIRA (CDHU)
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JARDIM E FAVELA
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM PARIS
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ÂMBITO PIU E
CORREDOR COMERCIAL

QUEM ENTREVISTAMOS?

P.D) Qual é o seu grau de parentesco com a criança? (RU) (ESPONTÂNEO)

62%

16%

13%

5%

2%

1%

1%

Mãe
Pai

Avós

Tia

Irmão

Cuidadora

Primo

Base Amostra: 447

FORAM 
ENTREVISTADOS 
OUTROS 
FAMILIARES ALÉM 
DAS MÃES 
(ESPECIALMENTE 
PAI E AVÓS), POR 
PARTICIPAREM 
/COLABORAREM 
NA DINÂMICA DA 
CASA E NO 
CUIDADO DAS 
CRIANÇAS JUNTO 
COM “ESSA MÃE”.

“A MAIORIA (62%) 
A MÃE DA CRIANÇA”.
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PERFIL DA
AMOSTRA02

KAT

OS ENTREVISTADOS POSSUEM, EM MÉDIA, 33 ANOS.

Base Amostra:  447

80% Feminino 

20% Masculino

SEXO IDADE IDADE MÉDIA 
33 ANOS

1%

7%

34%

32%

16%

6%

2%

2%

13 a 15 anos

16  a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 64 anos

65 anos e mais

P.B) Idade ;    P.C) Sexo

Idade média das mães é 30 anos.
Jd. Leônidas Moreira 33 anos

Jardim Maria Virgínia 32 anos

Term. Campo Limpo 34 anos

Jardim Paris 34 anos

DEMAIS ENTREVISTADOS

TOTAL PAI AVÓS TIOS IRMÃOS PRIMOS

SEXO
FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC

80% 20% - 100% 89% 11% 73% 27% 38% 63% 100% -

IDADE
MÉDIA 33 ANOS 33 ANOS 59 ANOS 32 ANOS 17 ANOS 18 ANOS
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ESTADO CIVIL – A MAIORIA (65%) É CASADO FORMALMENTE E 
EM UNIÃO ESTÁVEL.

UNIÃO           
ESTÁVEL

35%

Casados
FORMALMENTE

30%
Solteiros

27%
Separados

6%

P.1) Qual é o seu estado civil? (RU)        P.1A) Em sua casa, quem você considera o chefe da família ? (RU)      P.1B) Sua casa é composta por quantas pessoas?    P.1C) Quem são essas pessoas? Circule todos que moram na casa, qual sua posição- (RM)

Viúvos
2%

Base Amostra: 447

TOTAL
JARDIM

LEÔNIDAS
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA 

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

União
Estável 35% 43% 29% 28% 37% 40%

Casado
Formalmente 30% 23% 36% 34% 28% 27%

Solteiros 27% 26% 31% 25% 28% 27%

Separados 6% 6% 4% 8% 7% 4%

Viúvos 2% 3% 1% 5% - 1%

448 159 98 130 60 277

O casamento formal (30% da 
amostra) é maior nos bairros:
Jd. Maria Virgínia (34%) e, nos 
bairros próximos ao Terminal 
Campo Limpo (36%).

65%

NÚMERO DE MORADORES NO DOMICÍLIO
O número médio de pessoas por domicílio é de 4 a 5 pessoas
A média de São Paulo é 3,4 pessoas

P.1B) Sua casa é composta por quantas pessoas?          P.1C) Quem são essas pessoas? RM)

TOTAL
JARDIM

LEÔNIDAS
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA 

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS 

MÉDIA 4,3 4,4 4,3 4,2 4,4
447 159 98 130 60

E QUEM SÃO ESSAS PESSOAS?
ESPECIALMENTE SÃO:
Cônjuge (marido/mulher)= Mãe da criança/Pai da criança

Filhos /irmãos
Avós (sogro/sogra)
Tios
Netos
Primos

Base Amostra: 447
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P.1A) Em sua casa, quem você considera o chefe da família ? (RU)

QUEM CONSIDERA COMO O “CHEFE DA FAMÍLIA”?

O pai da criança 
(marido/companheiro)

A vó da criança

A mãe da criança

Tia da criança

Prima

Ambos – PAI e                                   
A MÃE DA  CRIANÇA

JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS 

45% 33% 43% 32%

19% 29% 19% 23%

21% 15% 20% 22%

2% 1% 1% 3%

- - - 2%

13% 21% 17% 18%

159 98 130 60Base Amostra: 447

42% 45% 40% 50%

AS MULHERES (44%) SE DESTACAM COMO “PROVEDORAS/CHEFES DE FAMÍLIA. 
ESTE ÍNDICE É AINDA MAIOR NO JARDIM PARIS (50%).

40%

22%

20%

2%

0,3%

17%

44%
MULHERES

P.3) Qual é o seu grau de escolaridade? (RU)

1%

7%

6%

15%

10%

17%

34%

4%

6%

0,4%

Analfabeto

Ensino Fundamental I Incompleto (1ª a 4ª série)

Ensino Fundamental I Completo (1ª a 4ª série)

Ensino Fundamental II Incompleto (5ª a 8ª Série)

Ensino Fundamental II Completo (5ª a 8ª série)

Ensino Médio Incompleto (1º ao 3º Colegial)

Ensino Médio Completo (1º ao 3º Colegial)

Superior Incompleto

Superior Completo

Pós graduação

ESCOLARIDADE –
56% da amostra possui até o médio incompleto. 

JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

1% 1% 1% - -

10% 5% 5% 8% 4%

4% 4% 7% 8% 2%

22% 13% 9% 15% 16%

8% 10% 10% 13% 10%

19% 12% 20% 13% 21%

33% 33% 37% 32% 35%

1% 7% 4% 5% 4%

2% 13% 7% 5% 7%

- 1% 1% - 0,4%
159 98 130 60 277

56%

Base Amostra: 447



180

ESTUDA E TRABALHA?
Cerca de  31% dos entrevistados nem estuda, nem trabalha.

P.3A) No momento você está..... LEIA (RU)

49%

31%

15%

3%

2%

JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS 

48% 56% 47% 45%

29% 28% 33% 37%

21% 7% 14% 13%

1% 5% 3% 5%

1% 4% 4% -

159 98 130 60

Apenas trabalha

Nem estuda, nem trabalha

Procura emprego

Apenas estuda

Estuda e trabalha
Base Amostra: 447

MÃES ALTIVAS VS DEPENDENTES
33% DAS MÃES NEM ESTUDA, NEM TRABALHA.

P.3A) No momento você está..... LEIA (RU)

45%

17%

3%

2%

33%

Apenas trabalha

Procura emprego

Apenas estuda

Estuda e trabalha

Nem estuda, nem trabalha

“67% DAS MÃES
SÃO ALTIVAS/
PROVEDORAS”.

BASE RESPONDENTE: 277
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P.3A) No momento você está..... LEIA (RU)

ALTIVA
• Mais articulada na fala e culturalmente 
• Postura firme, lutadora, consciente de deveres e direitos 
• Pede serviços de melhor qualidade, trabalho, cursos 

profissionalizantes e lamenta fortemente a dificuldade de 
encontrar vagas em creches 

• Preocupada com controle de natalidade, em não ter filhos 
sem questionar

• Valoriza e adere a atividades artísticas e culturais como 
forma de lazer para as crianças  

• Está ou passou pelo Arrastão 
• Está sempre em busca de um trabalho, bico, algo que 

possa gerar renda

DEPENDENTE
• Menos preparada do ponto de vista cultural.                                 

Mais humilde, mais pobre, aparentemente
• Postura fragilizada, atropelada pelas premências da vida, 

sem esperanças  
• Demanda marcada pelo viés assistencialista 
• Acomodada na situação de dependência de programas 

sociais do Governo
• Pede alimentos, distribuição humanitária de leite e de 

legumes/ verduras (CEASA fazia e parou) 
• Agradece e tenta se virar com o Bolsa Família 
• Pouco atenta a controle de natalidade: ´ganhar neném´

gratifica e completa 
• Encara com naturalidade a exposição excessiva das 

crianças à televisão 

POLÍTICA ESPERADA: 
APRENDER A PESCAR 

POLÍTICA ESPERADA: 
RECEBER O PEIXE 

CARACTERÍSTICAS DESSAS MÃES ALTIVAS VS DEPENDENTES
COMO SÃO? (CONTEÚDO EXTRAÍDO FASE 1 – QUALITATIVA)

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO – SÃO INÚMERAS AS PROFISSÕES.

P.4) (Para os que estão trabalhando).Qual a atividade (ocupação) que você está exercendo no momento?            P.5) Existe alguém em casa, com 16 anos ou mais, que esteja desempregado/procurando emprego? (RU)

16%
7%

7%
5%

4%
4%
4%

3%
3%

2%
2%
2%

2%
2%
2%
2%

1%
1%
1%

1%
1%

Diarista
Vendedor
Cuidadora
Cozinheiro

Doceira / Boleira / Confeiteiro
Auxiliar de limpeza

Atendente de loja/ lanchonete
Cabeleireiro

Ajudante de cozinha
Professor

Operador de caixa
Recepcionista

Técnica de enfermagem
Motoboy

Babá
Pedreiro
Porteiro

Comerciante
Costureira

Conferente
Garçom

NÚMERO DE DESEMPREGADOS
NO DOMICÍLIO:

Base Amostra: 447

“31% DAS CASAS 
POSSUEM, EM MÉDIA, 
1 A 2 PESSOAS 
DESEMPREGADAS”.

Jd. Leônidas Moreira 31%
Jardim Maria Virgínia 31%

Term. Campo Limpo 27%
Jardim Paris 40%

A maioria das mães trabalha como diarista, 
vendedora, cuidadora, auxiliar de limpeza, 
atende de loja/lanchonete e cabeleireira.

Base R: 230
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PROFISSÃO/OCUPAÇÃO X GRAU PARENTESCO

P.4) (Para os que estão trabalhando).Qual a atividade (ocupação) que você está exercendo no momento?         

16%
7%
7%

5%
4%
4%
4%

3%
3%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

1%
1%
1%
1%
1%

Diarista
Vendedor
Cuidadora
Cozinheiro

Doceira / Boleira / Confeiteiro
Auxiliar de limpeza

Atendente de loja/ lanchonete
Cabeleireiro

Ajudante de cozinha
Professor

Operador de caixa
Recepcionista

Técnica de enfermagem
Motoboy

Babá
Pedreiro
Porteiro

Comerciante
Costureira

Conferente
Garçom

Base R: 230

MÃE PAI AVÓS

21% - 32%
10% 4% 8%
7% 2% 4%
4% 2% 16%
2% 2% 16%
5% - 4%
6% - 4%
4% 2% -
3% 6% -
2% 2% 4%
3% - -
2% 4% -
2% 2% -

- 8% -
2% - 4%

- 8% -
- 6% -

1% 4% -
2% - -

- 4% -
1% 4% -
130 53 25

COMO É COMPOSTA A RENDA FAMILIAR MENSAL

70%

22%

15%

11%

1%

1%

Salário fixo

Trabalho avulso/ sem vínculo,
mas regular

Bico/temporário

Programas sociais

Pensão alimentícia

Seguro desemprego

P. 33) Como é composta a renda familiar mensal da sua família (ler) (RM)

Base Amostra:  447   I.M 1,2

Prestação
Continuada

2%

JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

60% 80% 73% 73% 69%

25% 22% 20% 22% 19%

21% 7% 13% 13% 16%

15% 4% 12% 8% 14%

1% 1% 2% - 2%

1% 1% 1% - 1%

159 98 130 60 277

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

98%

PBF  96% PBF  100% PBF  100% PBF  100% PBF  100%(Jd. Leônidas)

***(PBF) Programa Bolsa Família 
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P30/30a)  Qual foi a  renda pessoal e  familiar em novembro/2017           P.32) Quantas pessoas na sua residência ajudam a compor a renda familiar ? 

Renda Pessoal média
R$ 1.416,00

RENDA NOVEMBRO/2017

Renda Familiar
média
R$ 1.735,00

A RENDA FAMILIAR É COMPOSTA POR 
1,6 PESSOAS, EM MÉDIA.

Jd. Leônidas Moreira R$ 1.325,00
JARDIM MARIA VIRGÍNIA R$ 1.500,00

Term. Campo Limpo R$ 1.470,00
Jardim Paris R$ 1.344,00

Jd. Leônidas Moreira R$ 1.527,00
JARDIM MARIA VIRGÍNIA R$ 1.804,00
Term. Campo Limpo R$ 2.000,00

Jardim Paris R$ 1.635,00

RENDA PESSOAL E FAMILIAR 
A DIFERENÇA SALARIAL ENTRE HOMENS E MULHERES NESSE UNIVERSO
É PEQUENA.

HOMENS R$ 1 .526,00
MULHERES R$ 1.384,00

HOMENS R$ 1.742,00
MULHERES R$ 1.733,00

Base Amostra:  447

CLASSE SOCIOECONÔMICA
A grande maioria (71%) pertence a CLASSE E. 
Não tivemos nenhum caso de classe A na amostra.

0,3%
2%

16%

71%

C l a s s e  B C l a s s e  C C l a s s e  D C l a s s e  E

TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS 

CLASSE B 0,3% - 1% - -

CLASSE C 2% - 2% 2% 2%

CLASSE D 16% 14% 20% 21% 10%

CLASSE E 71% 70% 68% 75% 70%

RECUSA 11% 16% 9% 2% 18%

BASE  447 159 98 130 60
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DESPESAS MENSAIS DE MAIOR PREOCUPAÇÃO PARA PAGAR:
ALIMENTAÇÃO E MORADIA

P.34)  Qual é a sua MAIOR preocupação dentre todas as despesas mensais que têm de pagar em sua casa? (RU) (ESPONTÂNEO)

47%

14%

10%

4%

3%

0,4%

14%

4%

1%

1%

0,4%

ALIMENTAÇÃO

Aluguel

Conta de luz

Conta de água

Prestação casa

Construção

Pagamento de negociação de dívida

Remédios

Prestação de carro

Transporte

Fraldas para o bebê

MORADIA
31%

JARDIM
LEÔNIDAS 
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS 

61% 38% 43% 35%

6% 18% 18% 20%

8% 6% 14% 17%

1% 2% 4% 15%

3% 7% 1% -

1% - 1% -

14% 16% 13% 10%

3% 8% 2% 2%

1% 2% 1% -

1% - 1% 2%

1% - - -

159 98 130 60Base Amostra:  447

P.6) Sua casa é (LER)  (RU)       P.7) A sua casa é de alvenaria ou madeira/barraco?  (RU)       P.7A) A sua casa está  em  área de risco? (RU)       P. 7B) Quantos cômodos têm a sua casa?     

60%

23%

11%

6%

Própria

Alugada

Cedida

Invadida

AS CASAS ONDE MORAM

13% dos entrevistados afirmaram que as 
casas onde moram ESTÃO EM ÁREAS DE RISCO.

96% das casas são de ALVENARIA 
4% de MADEIRA/BARRACO.

As casas possuem 3 a 4  cômodos, 
em média.

Base Amostra:  447

8% Jd. Leônidas Moreira
2% Jardim Maria Virgínia
2% Term. Campo Limpo 
2% Jardim Paris 

Jd. Leônidas Moreira 16%

Jardim Maria Virgínia 20%
Term. Campo Limpo 6%

Jardim Paris 3%

JARDIM
LEÔNIDAS 
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO
LIMPO

JARDIM
MARIA 

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS 

Própria 65% 54% 58% 60%

Alugada 14% 27% 29% 27%

Cedida 5% 17% 12% 13%

Invadida 15% 2% 1% -

159 98 130 60
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AS CASAS ONDE MORAM

Base Amostra: 447

P.29) O seu domicílio  possui: (LER) (RM)

BENS MATERIAIS QUE POSSUEM
O percentual expressivo de posse de smartphones justifica-se por ser hoje o principal meio 
de acesso a internet. 

BENS TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS 

Carro 38% 28% 50% 39% 47%

Moto 14% 13% 12% 15% 15%

Bicicleta 27% 20% 31% 31% 28%

Carrinho de bebê 27% 24% 29% 33% 22%

Celular COMUM 38% 52% 33% 29% 30%

Smartphone 71% 60% 70% 81% 80%

Computador 27% 21% 27% 33% 33%

Notebook ou tablet 34% 30% 36% 38% 35%

Qtos? média 1

Qtos? média 1

Qtos? média 1

Qtos? média 2

Qtos? média 2

Qtos? média 1

Qtos? média 1

Qtos? média 1
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ROTINA DAS CRIANÇAS03

Campo Limpo: local de difícil moradia para 
trabalhadores e famílias. Perverso sobretudo com 
crianças, principalmente as da primeira infância.

(CONTEÚDO EXTRAÍDO FASE 1 –
QUALITATIVA)



Pesquisas socioeconômicas

187

QUEM CUIDA DA ROTINA DAS CRIANÇAS
DURANTE A SEMANA E FINAIS DE SEMANA

P.9) Quem cuida da rotina de suas crianças pequenas (ex: banho, alimentação, sono) durante a semana e finais de semana?  (RM)

Responsável Durante 
a semana

Finais 
de semana

A mãe da criança 71% 78%
Avós 21% 17%
O pai da criança 13% 21%
Tia 6% 5%
Os irmãos 4% 3%
Cuidadora 2% 1%
Prima 1% 1% Base Amostra: 447

“AS MÃES SÃO AS 
PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS 
POR ADMINISTRAR A 
ROTINA DE SUAS 
CRIANÇAS”.

NÚMERO DE FILHOS DE 0 A 5 ANOS NA RESIDÊNCIA 

P.2) Quantos filhos de 0 a 5 anos moram com você?     P.2A) E qual a idade deles?      P.2B) Qual a idade dos demais filhos acima de  05  anos que moram com você? 

• IDADE MÉDIA DOS FILHOS DE 0 A 5 ANOS:

POSSUEM EM MÉDIA, 3 ANOS. 

MÉDIA DE 1 A 2 FILHOS POR DOMICÍLIO COM IDADE ENTRE 0 A 5 ANOS. 

• IDADE MÉDIA DOS FILHOS ACIMA DE 5 ANOS
POSSUEM EM MÉDIA, 11ANOS. 

Base Amostra: 447
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MÃES GESTANTES 

P.E)  Você está grávida no momento? (Apenas para as mães das crianças)?     

“9% das mães entrevistadas 
estão grávidas. Especialmente 
às mães das faixas etárias entre 
16 a 29 anos e 40 a 49 anos”.

Base Respondente: 277

8% Jd. Leônidas Moreira
11% Jd. Maria Virgínia
11% Term. Campo Limpo
6% Jd. Paris

P.8) Suas crianças pequenas dormem sozinhas num cômodo/quarto, ou dividem o cômodo/quarto com mais pessoas?   Se sim, com quantas pessoas?

77% DOS ENTREVISTADOS DISSERAM QUE AS CRIANÇAS DIVIDEM O 
QUARTO DE DORMIR COM MAIS PESSOAS.

“DIVIDEM O QUARTO 
COM MAIS 2 PESSOAS, 
EM MÉDIA.” No Jardim Leônidas Moreira, 

a média é de 2,5 pessoas.

Base Amostra: 447
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MAIORES DIFICULDADES - INFRAESTRUTURA VS BEM ESTAR DAS CRIANÇAS 
DENTRO DE CASA E NA RUA ONDE MORAM.

P.10) Pensando no bem estar das crianças pequenas, quais as maiores dificuldades que tem em sua casa? (RM) (ESPONTÂNEO)

INFRAESTRUTURA
DENTRO DE CASA

INFRAESTRUTURA
NA RUA ONDE MORAM

41% Casa muito pequena, dormem todos juntos

19% Não tem ventilação

18% Não tem calçada na porta de casa

3% Escadaria na casa

2% Muita umidade

1% Não possui banheiro próprio

1% Não tem área para criança brincar (quintal)

1% Falta de água

PELOS BAIRROS

Base Amostra: 447

“33% DISSERAM NÃO ENFRENTAR NENHUMA
DIFICULDADE DE INFRAESTRUTURA DENTRO DA RESIDÊNCIA”.

33% Muito barulho
33% Tem esgoto a céu aberto
29% Muito lixo na rua
26% Pouca iluminação
23% Muitos ratos
13% Não tem asfalto
12% Muitos assaltos
5% Trânsito( carros e motos)
2% Muitas drogas
1% Poucos espaços para lazer
1% Muitos mosquitos, insetos, baratas
1% Muitos buracos
1% Calçadas esburacadas

“APENAS  9% NÃO MENCIONARAM PROBLEMAS”.

MAIORES DIFICULDADES DE INFRAESTRUTURA
DENTRO DE CASA E NA RUA ONDE MORAM.

P.10) Pensando no bem estar das crianças pequenas, quais as maiores dificuldades que tem em sua casa? (RM) (ESPONTÂNEO)

DENTRO
CASA

NA RUA
ONDE 
MORAM

DIFICULDADES TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

NENHUMA DIFICULDADE DE INFRAESTRUTURA DENTRO DA RESIDÊNCIA 33% 19% 54% 32% 33% 26%
Casa muito pequena, dormem todos juntos 41% 48% 24% 40% 47% 45%
Não tem ventilação 19% 25% 17% 15% 13% 20%
Não tem calçada na porta de casa 18% 31% 5% 13% 13% 21%
Escadaria na casa 3% 1% 6% 6% - 3%
Muita umidade 2% 3% 3% 2% - 3%
Não possui banheiro próprio 1% 1% - 1% - 1%
Não tem área para criança brincar (quintal) 1% 2% - - - 1%
Falta de água 1% 1% 1% - - 1%
NENHUMA DIFICULDADE DE INFRAESTRUTURA NA RUA ONDE MORAM 9% 4% 16% 8% 12% 9%
Muito barulho 33% 34% 30% 33% 38% 32%
Tem esgoto a céu aberto 33% 41% 20% 39% 23% 34%
Muito lixo na rua 29% 43% 11% 24% 32% 28%
Pouca iluminação 26% 26% 24% 24% 30% 24%
Muitos ratos 23% 38% 7% 16% 27% 21%
Não tem asfalto 13% 29% 2% 3% 7% 13%
Muitos assaltos 12% 13% 5% 15% 18% 13%
Trânsito 5% 1% 12% 6% - 5%
Muitas drogas 2% - 2% 6% - 3%
Poucos espaços para lazer 1% 2% 1% 2% - 2%
Muitos mosquitos, insetos, baratas 1% - 4% - - 1%
Muitos buracos 1% 1% - 1% 2% 1%
Calçadas esburacadas 1% 1% 1% 2% 2% 1%

Base 447 159 98 130 60 277
Índice Multiplicidade 3,1 3,7 2,5 2,9 2,9 3,1
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LAZER PRATICADOS PELAS CRIANÇAS 
DENTRO E FORA DE CASA.

P.11/11A) Que tipo de lazer/entretenimento as suas crianças pequenas praticam dentro de casa/ E fora de casa? (RM) (ESPONTÂNEO)

LAZER 
DENTRO DE CASA

LAZER
FORA DE CASA

84% Assistem a programas infantis na TV

9% Assistem o que os adultos estão vendo na TV

58% Brincam sozinhos

36% Brincam com outras crianças dentro de casa

30% Desenham

14% Jogam no celular/ tablet

8% Jogam videogame

1% Brincam com o pai

Base Amostra: 447

42% Passeio em casa de parentes/ amigos
36% Shopping Center ( Campo Limpo e Taboão +++)
29% Brincam com outras crianças na rua
17% Praças (Praça do Campo Limpo (95%),  Dib Audi (4%)
8% Parques públicos ( Rizzo, Santo Dias,Chácara do 

Jockey) --- Ibirapuera, Villa Lobos
6% Quadra da escola
4% Sesc Campo Limpo
3% Campo de futebol
2% Quadra de esportes

“6% DAS CRIANÇAS  NÃO PRATICAM  
LAZER FORA DE CASA”.

PELOS BAIRROS

A TELEVISÃO É O PRINCIPAL “ENTRETENIMENTO” 
DAS CRIANÇAS DENTRO DE CASA.

93%

LAZER PRATICADOS PELAS CRIANÇAS 
DENTRO E FORA DE CASA.

P.11/11A) Que tipo de lazer/entretenimento as suas crianças pequenas praticam dentro de casa/ E fora de casa? (RM) (ESPONTÂNEO)

DENTRO
CASA

FORA DE
CASA

LAZER PRATICADOS TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

Assistem a programas infantis na TV 84% 79% 87% 82% 93% 82%

Assistem o que os adultos estão vendo na TV 9% 13% 8% 6% 10% 11%

Brincam sozinhos 58% 52% 57% 66% 57% 59%

Brincam com outras crianças dentro de casa 36% 47% 33% 30% 23% 38%

Desenham 30% 32% 33% 24% 33% 28%

Jogam no celular/ tablet 14% 16% 10% 13% 18% 15%

Jogam videogame 8% 9% 9% 5% 8% 7%

Brincam com o pai 1% 1% - - 2% 1%

NÃO PRATICAM LAZER FORA DE CASA 6% 5% 6% 7% 3% 6%

Passeio em casa de parentes/ amigos 42% 43% 38% 42% 42% 41%

Shopping Center 36% 28% 48% 34% 42% 33%

Brincam com outras crianças na rua 29% 38% 28% 23% 22% 28%

Praças  (Praça do Campo Limpo (100%) 17% 19% 8% 22% 12% 18%

Parque público ( Rizzo, Santo Dias,Chácara do Jockey) --- Ibirapuera, Villa 
Lobos 8% 5% 13%

9%
7%

6%

Quadra da escola 6% 6% 6% 5% 12% 7%

Sesc Campo Limpo 4% 4% 3% 4% 10% 5%

Campo de futebol 3% 4% 5% 3% - 3%

Quadra de esportes 2% 3% 4% 1% 2% 2%

Base 447 159 98 130 60 277
Índice Multiplicidade 2,0 1,6 1,7 1,9 1,5 2,0
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AS MAIORES DIFICULDADES QUE AS CRIANÇAS PEQUENAS 
ENFRENTAM PARA TER LAZER NO DIA A DIA

P.12) Quais as maiores dificuldades que as suas crianças pequenas enfrentam para ter lazer no dia a dia? (RM) (ESPONTÂNEO)

Não tem espaços de diversão (praças, quadras)

Espaços de diversão abandonados

Espaços de diversão distantes

Venda e consumo de drogas livremente no dia a dia

Tiroteios (policiais, traficantes)

Medo de assédio sexual

Prostituição

Roubo de crianças

Não tem calçada asfaltada para brincar na porta

Muito lixo em todos os lugares

Medo de atropelamento: carros e motos

38%

26%

19%

23%

18%

13%

5%

2%

22%

1%

17%

JARDIM
LEÔNIDAS  MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

48% 27% 32% 47% 38%

25% 24% 24% 35% 25%

23% 9% 24% 18% 22%

31% 12% 26% 13% 24%

23% 26% 10% 12% 16%

15% 13% 8% 18% 13%

9% 4% 4% - 4%

3% 2% 1% - 2%

33% 17% 18% 12% 22%

1% - 1,5% - 1%

15% 19% 17% 18% 14,%
159 98 130 60 277
2,3 1,7 1,8 1,8 1,9

CARÊNCIA DE
ESPAÇOS 
DE LAZER (83%)

VIOLÊNCIA (61%)
Policiais/traficantes
Sexual
Roubo de crianças

INFRAESTRUTURA
BÁSICA (23%)

Base Amostra: 447   I.M  1,9

QUASE 60% DAS CRIANÇAS PEQUENAS TIVERAM ALGUM TIPO DE PROBLEMA DE SAÚDE NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES. TENDO COMO DESTAQUE AS  DOENÇAS RESPIRATÓRIAS.

P.34B) Nos últimos 12 meses, seus filhos pequenos (APENAS FILHOS  DE 0 A 5 anos) tiveram algum problema de saúde? ;   P.34C) Quais tipos de doenças seus filhos pequenos tiveram nos últimos 12 meses? (RM) (ESPONTANEA)

Base R: 30
I.M  2,4

Alergia
Bronquite

Laringite/Faringite/Sinusite/ Coriza
Asma

Bronquiolite
Falta de ar

Rinite
Pneumonia
Amigdalite

Diarréia (dor de barriga)
Vômito/enjoo

Gripe
Febre

Icterícia
Infecção urinaria 

Otite (infecção no ouvido)
Micose

Cardíaco

24%
17%
17%

10%
3%
3%
3%
3%
3%

21%
10%

59%
52%

3%
3%
3%
3%
3%

PROBLEMAS DE SAÚDE

Base Respondente: 52 Base R: Favela Maria Virgínia 29
I.M  2,5

44% 56%

N ã o S i m

Nos últimos 12 meses, seus 
filhos pequenos tiveram algum 

problema de saúde?

PERGUNTA APLICADA APENAS NA AMOSTRA FAVELA MARIA VIRGÍNIA

Problemas
Respiratórios

62%

Problemas
Gastrointestinal

OUTROS
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04 AS CRECHES DAS 
CRIANÇAS

PRATICAMENTE METADE (46%) DAS CRIANÇAS 
PEQUENAS NÃO FICA EM CRECHES.

P.13) Suas crianças pequenas ficam em creche? (RU)     P.13A)  Em qual horário elas permanecem na creche?  (RU)

HORÁRIO DE PERMANÊNCIA:

INTEGRAL (100%)
46% 54%

N ã o S i m Base Respondente: 239

Base Amostra: 447

Jd. Leônidas Moreira 48%
Jd. Maria Virgínia 43%

Term. Campo Limpo 49%
Jd. Paris 45%
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CRECHES FREQUENTADAS NO CAMPO LIMPO
E TEMPO DE ESPERA

P. 13B) Qual(is) creche(s) seus filhos frequentam no bairro do Campo Limpo? (RM)          P.14) Quanto tempo você esperou para conseguir vaga em uma creche do bairro do Campo Limpo?

CEU do Campo Limpo
Estrela Nova

CEI Campo Limpo IV
Arrastão

CEI Albertina (Pirajussara)
EMEI Campo Limpo

Emei Prof. Alaíde Bueno Rodrigues
Aquarela

CEI Olga Benário
Lar Batista de Crianças

CEI Novos Caminhos
CEI Parque Ipê

Colégio Pequeno Gênio II
EMEI Catulo da Paixão Cearense

CEI Dra. Nhatália Pedroso Rosemburg
CEI Pentagrama

CEI Paulo Ademar
Passo a Passo

EMEF Maurício Simão
CI Airton Senna

Emef Leonardo Villas Boas
EMEI Profa.Guiomar Piccinali

Núcleo de Desenv.Peixinho de Ouro

21%
11%
10%
10%

6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS 

41% 8% 9% 18%
15% 10% 3% 21%
7% 8% 12% 15%

15% 8% 7% 9%
1% 12% 8% 3%
2% 4% 5% 12%
- 10% 7% 3%

6% - 5% 3%
- 12% 4% -

1% - 5% 3%
2% - 5% -

- 4% 4% -
- - 5% -
- 2% 3% 3%

4% - 1% -
2% 4% - -
2% 2% - -

- - 3% -
- - 3% -
- 4% - -
- - - 6%

1% - - 3%
1% - 1% -

11 meses 10 meses 11 meses 11 meses

“AS CRIANÇAS 
ESPERAM, EM MÉDIA,       
11 MESES PARA 
CONSEGUIR UMA 
VAGA  ”.

Base Respondente:  239  I.M  1,1

Tempo MÉDIO de espera

ALGUMAS MÃES TEM
FILHOS EM MAIS
DE 1 CRECHE.

PARA QUEM NÃO TEM FILHOS EM CRECHES
QUEM CUIDA QUANDO NÃO ESTÁ EM CASA?

P.15) (PARA QUEM OS FILHOS NÃO ESTÃO NA CRECHE)  Quem cuida de suas crianças quando você não está em casa?          P.16) O fato do seu filho não estar na creche é fator que te impede de trabalhar/procurar um emprego?

Avós

Tia

Acompanha a mãe

Cuidadora

Vizinhos

Irmãos mais  velhos

Pai da criança

Primo

52%

15%

9%

7%

6%

6%

6%

2%

“31% DAS MÃES AFIRMAM QUE 
O FATO DO FILHO NÃO ESTAR 
NA CRECHE, AS IMPOSSIBILITAM 
DE TRABALHAR FORA DE CASA”.

Base Respondente: 208  I.M 1,1

38% Jd. Leônidas Moreira
25% Jd. Maria Virgínia
27% Term. Campo Limpo
33% Jd. Paris 
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UBS, ONGs E INSTITUIÇÕES
DO TERCEIRO SETOR05

ESTRELA NOVA 
AQUARELA 
FANC 
UBS DO MARIA VIRGÍNIA  
LAR SÃO FRANCISCO 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E PROJETOS SOCIAIS FORMAM ILHA DE EXCELÊNCIA: DIGNIFICAM A VIDA 
NO BAIRRO E ABREM UM MUNDO DE ATIVIDADES 

CEU 
Outras ONGs 
pequenas e 

bem avaliadas 

(CONTEÚDO EXTRAÍDO FASE 1 – QUALITATIVA)
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P.23). Você tem conhecimento de projetos sociais existentes no Campo Limpo?   (RU)            P.24) Quais projetos sociais no Campo Limpo você conhece?              P.24A ) Você faz uso? 

CONHECIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS, ONGs, SESC, CEUs 
NO CAMPO LIMPO

39% 61%

N ã o S i m

QUAIS?

ONG Estrela

ONG Aquarela

CEU Campo Limpo

Sesc Campo Limpo

CJ  ( Ação social Franciscana)

CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social)

91%

35%

17%

7%

6%

1%

1%

JARDIM
LEÔNIDAS 
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO 
LIMPO

JARDIM
MARIA 

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS 

94% 94% 91% 74%

40% 22% 22% 67%

24% 8% 7% 33%

10% 8% - 10%

6% 5% 3% 15%

- - 6% -

1% - 1% -

Faz uso 43%

Base Amostra: 447

103 63 69 173
1,8 1,4 1,3 2,0

Base R: 274
I.M 1,6

Faz uso 40%

Faz uso 17%

Faz uso 58%

Faz uso 59%

Faz uso 100%

Faz uso 50%

Jd. Leônidas Moreira, 35%
Jd. Maria Virgínia 47%

Term. Campo Limpo 36%
Jd. Paris 35%

É curioso o fato de  (39%) 
desconhecerem projetos sociais 
existentes na região.

Usa 45% Usa 46% Usa 41% Usa 31%

Usa 32% Usa 43% Usa 25% Usa 62%

Usa 24% 0% Usa 20% Usa 8%

Usa 70% Usa 40% Usa 50%

Usa 33% Usa 33% Usa 100% Usa 83%

Usa 50%

Usa 100% Usa 100%

— O que o  Arrastão  significa para vocês?

— A segunda casa.

— A segunda família.

— Não tenho filhos ainda mas sempre ouvi 
falar muito bem. Eu coloco minhas mãos 
meus pés todas no fogo por ela.   (G 2 –
Arrastão)

É por causa do Arrastão que minha filha é independente, brinca, quando acaba guarda tudo e até canta 
guardar, guardar.  
O meu também é bem espertinho ele começou a andar com 9 meses agora mas agora já começou a falar, 
comer sozinho. Eu não forcei nada, até a fralda ele já não usa mais.  (Grupo 2 – Arrastão)

— As crianças que estão lá da ONG tem até um 
futuro melhor. Eu conheço gente que saiu de lá 
e teve oportunidade de emprego e até de 
faculdade. 

— E vocês não tem filhos no arrastão Porquê? 

— Porque não tem lugar. Não tem vaga. 

(G3 – Atucupê – CDHU)

É referência no bairro e aspiração de todas as mães que 
conhecem – ou seja – quase todas. 

CONHECIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS, ONGs, SESC, CEUs 
NO CAMPO LIMPO
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), FREQUENTADA
NO CAMPO LIMPO  

P.F) Qual sua UBS no Campo Limpo? (ESPONTÂNEO)  

Base Amostra: 447

45%

31%

19%

1%

0,4%

0,2%

2%

Jd. Helga

Arrastão

Jd. Maria Virginia

Mitsutani

Jd. Das Oliveiras

Jd. Umuarama

Nenhuma

JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS 

82% 13% 4% 90%

13% 69% 37% 8%

1% 7% 57% -

1% 4% - 2%

- 2% - -

- - 1% -

3% 4% 2% -

159 98 130 60

O DISTRITO DO 
CAMPO LIMPO

06
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CAMPO LIMPO 
Subdistritos de São Paulo 

Arrastão

Terminal

CDHU

Praça do Campo Limpo        

Maria Virginia

CEI Olga Benário
Prestes

Região do terminal e onde fica o próprio Arrastão.

O  terminal é uma referência. Bem estruturado, 
oferece banheiro, fraldário e bebedouro funcionando 
como apoio para famílias. 

É a parte mais desenvolvida e ´rica´ ou menos pobre 
do bairro.  Claro que tem problemas, mas bem menos 
do que na área  ´verdade´. 

Lugar urbanizado, ´civilizado ‘, que recebe cuidados e 
investimentos, onde serviços e políticas públicas 
funcionam.  

(CONTEÚDO EXTRAÍDO FASE 1 – QUALITATIVA)

A REGIÃO DO TERMINAL –
A ´VITRINE´ DE CAMPO LIMPO 
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CAMPO LIMPO 
Subdistrito de São Paulo 

CDHU

A ´VERDADE´, PRATICAMENTE TODO O RESTO 

Os grotões, a parte pobre, as comunidades. 

Onde falta investimento em infraestrutura, o que    
tem é depredado pela própria população.                              
Onde a violência, o funk e a droga correm soltos.                   
E ninguém respeita o pedestre, o sono do 
trabalhador, as crianças, a mãe com o bebê nas ruas.

Lugares esquecidos, abandonados. CDHU                                   
é emblemático. 

Como contraste, ilhas de classe média, como                          
o  INOCOOP e o Jardim Umarizal  

TEMPO QUE MORAM NO BAIRRO DO
CAMPO LIMPO

“MORAM, EM MÉDIA, 
HÁ 15 ANOS NO 
BAIRRO DO 
CAMPO LIMPO”.

P.18) Há quanto tempo você mora neste bairro? 

PROX. TERMINAL CAMPO LIMPO
MÉDIA DE 16 ANOS

JD PARIS MÉDIA DE 18 ANOS

JD. LEÔNIDAS MOREIRA 
MÉDIA DE 13 ANOS

JD. MARIA VIRGÍNIA
MÉDIA DE 15 ANOS

Base Amostra: 447
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27% DOS ENTREVISTADOS NASCERAM NO
CAMPO LIMPO. 

P.17) Você nasceu no bairro do Campo Limpo?                                  

27%
73%

S I M N ÃO

Você nasceu no bairro 
do Campo Limpo?

Base Amostra: 447

TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

SIM 27% 25% 29% 27% 33% 28%

NÃO 73% 75% 71% 73% 67% 72%

448 159 98 130 60 277

PARA QUEM NASCEU NO CAMPO LIMPO (27% DA AMOSTRA)
MOTIVOS POR CONTINUAR MORANDO NO BAIRRO:

P.17A) Por quais motivos você continua morando aqui no bairro do Campo Limpo?  (RM) (ESPONTÂNEO)

51%

34%

7%

18%

15%

2%

JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

38% 64% 46% 65% 53%

38% 21% 37% 40% 32%

- 18% 9% 5% 8%

28% 11% 17% 10% 21%

15% 7% 14% 25% 10%

3% - 3% - 1%

39 28 35 20 78

Tem família

Já está adaptada

Trabalho

Não tem condição de morar
em outro bairro

Tem moradia própria

Aluguel mais barato

MORADIA
35%

Base R: 122    I.M 1,3
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kate

PARA QUEM NÃO NASCEU NO CAMPO LIMPO (73% DA AMOSTRA)
MOTIVOS POR MORAR NO BAIRRO:

52%

18%

17%

18%

10%

4%

1%

1%

JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

47% 51% 58% 53% 58%

20% 20% 12% 23% 13%

13% 27% 12% 20% 14%

23% 7% 19% 15% 18%

19% 4% 3% 8% 11%

3% 4% 4% 3% 4%

3% - - 3% 1%

1% 1% 1% 3% 2%

120 70 95 40 199

P.17B) (APLICAR SE COD.2 NA P17) Por quais motivos, você veio morar aqui no bairro do Campo Limpo? (RM) (ESPONTÂNEO)

Tem família

Trabalho

Já está adaptada

Moradia mais barata

Não tem condição de morar
em outro bairro

Aluguel mais barato

Conseguiu uma casa emprestada

Casa própria

MORADIA
34%

Base R: 325   I.M 1,2

OS PROBLEMAS QUE MAIS AFETAM  A QUALIDADE DE VIDA DOS 
MORADORES DO CAMPO LIMPO.

50%

31%

27%

22%

8%

37%

31%

20%

16%

14%

12%

2%

JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

50% 38% 55% 58% 51%

33% 26% 29% 45% 32%

21% 32% 24% 38% 26%

16% 30% 21% 27% 21%

9% 12% 4% 5% 6%

42% 38% 35% 27% 34%

33% 28% 38% 17% 33%

26% 19% 16% 15% 22%

16% 17% 17% 10% 14%

11% 16% 15% 13% 14%

12% 8% 10% 20% 11%

3% 1% 2% - 2%
159 98 130 60 277

Base Amostra: 447    I.M  2,8
P.19) Na sua opinião, quais são os 3 principais problemas do bairro do Campo Limpo que afetam a sua qualidade de vida? CITAÇÃO DE APENAS 3 - RM

Drogas livremente

Muita violência

Assaltos

Falta de policiamento

Brigas de traficantes

Muita sujeira (lixos expostos nas ruas)

Saneamento- esgoto

Falta de médicos nas UBS

Ruas esburacadas, sem asfaltos

Bailes funks

Falta de vagas nas creches

Falta área de lazer

VIOLÊNCIA
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58% 42%

S I M N ÃO

“58% DOS ENTREVISTADOS AFIRMARAM 
QUE, MUDARIAM DO

CAMPO LIMPO SE PUDESSEM.”

COMO AVALIAM O BAIRRO 
ONDE MORAM:

P.19A) Como você avalia o bairro em que mora (DE ACORDO COM PD BAIRRO) (LER ESCALA) (RU)                                                           P.19B) Se pudesse, você mudaria do Campo Limpo?

4%

4%

4%

2%

27%

50%

62%

28%

52%

42%

27%

55%

9%

2%

2%

8%

8%

2%

5%

7%

Muito Bom Bom Regular Ruim Péssimo

Jardim Leônidas Moreira

Jardim Maria Virgínia

Terminal Campo Limpo

Jardim Paris

Jd. Leônidas Moreira 72%
Jardim Maria Virgínia 56%
Term. Campo Limpo 36%

Jardim Paris 58%

BASE AMOSTRA; 447

MÉDIA

3,1

3,5

3,6

3,1

LUGARES NO CAMPO LIMPO QUE OFERECEM AS MELHORES ATIVIDADES 
DE LAZER E CULTURA PARA OS FILHOS

6%

3%

34%

32%

25%

18%

9%

2%

1%

1%

1%

JARDIM
LEÔNIDAS 
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

1% 5% 11% 13% 6%

1% 6% 5% 2% 3%

47% 27% 28% 25% 31%

43% 34% 19% 27% 30%

21% 18% 32% 30% 26%

5% 24% 28% 20% 19%

10% 6% 7% 18% 8%

3% 1% 1% - 1%

3% - - 2% 1%

- 3% 1% - 1%

1% - - 3% %

159 98 130 60 277
1,4 1,3 1,3 1,5 1,3

Base Amostra:  447  I.M 1,3

P20) Qual lugar do Campo Limpo que oferece as melhores atividades de lazer e culturais para levar seus filhos? RM (ESPONTANEA)

NENHUM

NÃO SABE

CEU

Arrastão

Praça do Campo Limpo

SESC CAMPO LIMPO

Estrela Nova

Campo de Futebol CDHU

Praça do Messias

Campo da Regional de 
Campo Limpo

Aquarela

CEU 
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A PRAÇA DO CAMPO 
LIMPO

07

O nome oficial da praça João Tadeu Priolli só está 
presente na placa, que caída e mal cuidada sinaliza o 
estado da Praça do Campo Limpo, como é conhecida 
por todos. 

Carente de espaços de lazer, os moradores 
lamentam que a praça bem localizada e com espaço 
suficiente não pode ser aproveitada pelas famílias. 

PRAÇA DO CAMPO LIMPO

(CONTEÚDO EXTRAÍDO FASE 1 – QUALITATIVA)
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A GRANDE MAIORIA (92%) CONHECE A PRAÇA DO CAMPO LIMPO,
PORÉM, POUCO MAIS DA METADE (55%) FREQUENTA.

8%

92%

N ã o S i m

CONHECE A PRAÇA
DO CAMPO LIMPO?

55% 45%

S i m N ã o

FREQUENTA A PRAÇA
DO CAMPO LIMPO?

P.21). Você CONHECE a Praça Principal do Campo Limpo?  (RU)                                                                  P.21A). Você FREQUENTA a Praça Principal do Campo Limpo?  (RU

BASE AMOSTRA; 447 BASE A RESPONDENTE; 412

Jd. Leônidas Moreira 8%
Jardim Maria Virgínia 8%
Term. Campo Limpo 5%
Jardim Paris 12%

47% Jd. Leônidas Moreira
39% Jardim Maria Virgínia
53% Term. Campo Limpo
43% Jardim Paris 

93% Jd. Leônidas Moreira
92% Jardim Maria Virgínia
95% Term. Campo Limpo
88% Jardim Paris

Jd. Leônidas Moreira 53%
Jardim Maria Virgínia 61%
Term. Campo Limpo 47%
Jardim Paris 57%

MOTIVOS POR NÃO FREQUENTAR A PRAÇA DO 
CAMPO LIMPO

P.21B) Por quais motivos você NÃO FREQUENTA a Praça Principal do Campo limpo? RM (ESPONTANEA)

71%

36%

26%

21%

11%

10%

10%

9%

5%

2%

33%

17%

3%

2%

JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

77% 61% 72% 74% 74%

36% 35% 46% 22% 33%

30% 27% 28% 9% 27%

17% 18% 35% 13% 23%

17% 6% 9% 4% 8%

14% 8% 9% 4% 10%

12% 4% 15% 4% 9%

13% 2% 9% 13% 8%

7% 2% 7% - 5%

4% - - - 2%

36% 41% 22% 26% 33%

23% 12% 11% 17% 18%

3% 2% 2% 9% 3%

- 4% 2% 4% 1%
69 49 46 23 113
2,9 2,4 2,7 2,0 2,6

Presença de drogados

Falta de policiamento

Falta de Limpeza

Brinquedos em má conservação

Não tem bebedouro

Não tem banheiro

Falta de brinquedos para os pequenos

Não tem espaços para crianças pequenas 

Pista de skate junto com brinquedos infantis

Não tem sombra

Presença de jovens mal educados 

Não tem uma programação para crianças

Trabalha muito, não tem tempo livre

É longe de casa

VIOLÊNCIA

FALTA DE
INFRAESTRUTURA 
ADEQUADA

OUTROS

BASE A R: 187
I.M  2,6
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P.22) Existem outros espaços, praças, quadras que podem ser transformados em pequenos espaços de lazer, aqui no Campo Limpo? (RU)                         P.22A) Quais SERIAM  esses lugares? RM

38% DOS ENTREVISTADOS FALARAM QUE EXISTEM OUTROS ESPAÇOS NO CAMPO LIMPO QUE 

PODEM SER TRANSFORMADOS EM PEQUENOS ESPAÇOS DE LAZER. 

Campinho de Futebol-CDHU

Praça do Messias

Campinho de Futebol Martinica

Terreno Poliquímica (estada campo 
limpo)

Terreno da Prefeitura

Área do terminal

Praça da Rua Francisco de Holanda

Área em frente ao Supermercado Satmo

Quadra no Jd. Maria Virginia 

Praça em frente ao colégio Dib Audi

Praça da Rua Cabaxi

37%

22%

14%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

JARDIM
LEÔNIDAS 
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JD. MARIA 
VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

55% 22% 18% 6% 41%

32% 13% 8% 6% 22%

10% 17% 18% 19% 12%

- - 18% - 5%

- 4% - 19% 3%

1% 9% - - 2%

- 4% 8% - 4%

- - 5% 6% 1%

- 9% 3% - 1%

3% - - - 2%

3% - - - 2%

93 23 39 16 111
1,1 1,1 1,3 1,0 1,1

Existem outros espaços no Campo Limpo
que podem ser transformados 

em pequenos espaços de lazer?

QUAIS SERIAM ESSES LUGARES....

Base Amostra: 447 Base R: 171
I.M  1,1

62% 38%

N ã o S i m

59% Jd. Leônidas Moreira

30% Jardim Maria Virgínia

24% Term. Campo Limpo

27% Jardim Paris 

MOBILIDADE URBANA 
VS 
QUALIDADE DE VIDA

08
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AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO NO DESLOCAMENTO DO BAIRRO DO 
CAMPO LIMPO PARA AS DEMAIS ÁREAS DA CIDADE

P.25) Como você avalia o transporte público no deslocamento do bairro do Campo Limpo para as demais áreas da cidades: (LER ESCALA)(RU)

3%

41%

37%

10%

9%

Muito bom

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

JARDIM
LEÔNIDAS 
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

4% 2% 5% - 2%

38% 53% 40% 27% 43%

36% 30% 40% 45% 35%

12% 9% 8% 13% 11%

10% 6% 7% 15% 9%

159 98 130 60 277
3,1 3,4 3,2 2,8 3,2

Base Amostra: 447    MÉDIA 3,2

19%

APENAS  (19%) DOS ENTREVISTADOS AVALIAM NEGATIVAMENTE O TRANSPORTE DA REGIÃO. 
ESSE NÚMERO É  MENOR SE COMPARADO A AVALIAÇÃO GERAL DA CIDADE DE SP (=28%-pesquisa ANTP –Junho/2017)

44% 55%

28%

P.26A) Como você avalia a quantidade/oferta de transporte coletivo durante a semana e no final de semana, no bairro do Campo Limpo? (LER ESCALA)

AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE/OFERTA DE TRANSPORTE COLETIVO DURANTE A SEMANA 
VS FINAL DE SEMANA NO BAIRRO DO CAMPO LIMPO

3%

2%

41%

34%

38%

37%

11%

14%

7%

13%

Muito Bom Bom Regular Ruim Péssimo

DURANTE A 
SEMANA

FINAIS DE 
SEMANA

JARDIM
LEÔNIDAS 
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA 

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

Ótimo 3% 2% 3% - 1%
Bom 43% 54% 36% 27% 44%

Regular 34% 31% 47% 43% 37%
Ruim 10% 9% 11% 17% 10%

Péssimo 10% 4% 3% 13% 8%
MÉDIA 3,2 3,4 3,3 2,8 3,2

JARDIM
LEÔNIDAS 
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA 

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

Ótimo 3% 2% 3% - 2%
Bom 33% 49% 30% 22% 36%

Regular 33% 31% 43% 47% 37%
Ruim 14% 15% 13% 17% 13%

Péssimo 18% 3% 11% 15% 12%
MÉDIA 2,9 3,3 3,0 2,8 3,0

DURANTE 
A SEMANA

FINAS DE
SEMANA

MÉDIA

3,2

3,0

=18%

=27%

A AVALIAÇÃO NEGATIVA AUMENTA DE 18% (DURANTE A SEMANA) PARA 27% NOS FINAIS DE SEMANA.

Base Amostra: 447
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NÃO
77%

SIM
23%

P.26) Você deixa de fazer alguma atividade durante a semana ou nos finais de semana por causa dos meios de transportes coletivos do bairro do Campo Limpo? (ENTREVISTADOR: LEIA)

DEIXA DE FAZER ALGUMA ATIVIDADE DURANTE A SEMANA OU NOS FINAIS DE SEMANA POR CAUSA 

DOS  MEIOS DE TRANSPORTES COLETIVOS NO BAIRRO DO CAMPO LIMPO?

DURANTE 
A SEMANA

NÃO
77%

SIM
23%

FINAIS DE
SEMANA

JARDIM
LEÔNIDAS 
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

SIM 25% 17% 18% 40% 24%
Não 75% 83% 82% 60% 76%

159 98 130 60 277

JARDIM
LEÔNIDAS
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

SIM 25% 15% 20% 40% 25%
Não 75% 85% 80% 60% 75%

159 98 130 60 277

23% DEIXA DE FAZER ALGUMA ATIVIDADE (DURANTE A SEMANA OU NOS FINAIS DE SEMANA) 
POR CONTA DOS MEIOS DE TRANSPORTES COLETIVOS NO CAMPO LIMPO.  

Base Amostra: 447

P.27) Quais destes meios você usa para se deslocar de um local para outro no bairro do Campo Limpo: (LER MEIO)           P.27A) E como você avalia este meio: (LER ESCALA)

MEIOS DE LOCOMOÇÃO UTILIZADOS DE UM LOCAL PRA OUTRO NO CAMPO LIMPO E COMO 
AVALIAM O TRAJETO FEITO COM ESTES MEIOS.

3%

3%

5%

3%

5%

37%

39%

44%

10%

36%

37%

35%

38%

28%

26%

24%

27%

14%

13%

13%

36%

20%

12%

11%

7%

10%

28%

17%

19%

Muito bom Bom Regular Ruim Péssimo

UTILIZADOS

A PÉ  96%

ÔNIBUS 88%

AUTOMÓVEL 37%

CARRINHO DE BEBÊ 20%

BICICLETA 16%

MOTOCICLETA 10%

COMO AVALIAÇÃO: Média

3,1

3,2

3,2

2,2

2,8

2,9

“ A pé e de ônibus  são os 
meios  de locomoção 
mais utilizados.

Carrinho de bebê e 
bicicleta são os piores 
meios  para se locomover 
no  Campo Limpo”. 

Base Amostra: 447
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P.27) Quais destes meios você usa para se deslocar de um local para outro no bairro do Campo Limpo: (LER MEIO)           P.27A) E como você avalia este meio: (LER ESCALA)

MEIOS DE LOCOMOÇÃO UTILIZADOS NO CAMPO LIMPO X BAIRROS 
ONDE MORAM

Base Amostra: 447

MEIOS UTILIZADOS TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

A PÉ  96% 92% 98% 99% 93% 97%

ÔNIBUS 88% 77% 98% 95% 90% 91%

AUTOMÓVEL 37% 25% 52% 42% 33% 34%

CARRINHO DE BEBÊ 20% 14% 15% 28% 22% 22%

BICICLETA 16% 9% 20% 17% 23% 13%

MOTOCICLETA 10% 7% 9% 12% 13% 8%

➢ A pé e de ônibus  são os meios mais utilizados para se locomover nos bairros 
pesquisados.

➢ Carrinho de bebê é utilizado por 23% das mães, principalmente no bairro Jardim 
Maria Virgínia. Este índice cai para 14% no Jardim Leônidas Moreira.

P.27) Quais destes meios você usa para se deslocar de um local para outro no bairro do Campo Limpo: (LER MEIO)           P.27A) E como você avalia este meio: (LER ESCALA)

AVALIAÇÃO DOS MEIOS DE LOCOMOÇÃO x BAIRROS

A PÉ
(96%)

TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO
LIMPO

JARDIM
MARIA

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

Muito Bom 3% 5% 1% 2% 2% 1%

Bom 37% 37% 51% 34% 20% 33%

Regular 35% 32% 30% 40% 39% 37%

Ruim 15% 15% 10% 14% 18% 16%

Péssimo 11% 10% 7% 10% 21% 13%
MÉDIA 3,1 3,1 3,3 3,0 2,6 2,9

ÔNIBUS
(88%)

TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO
LIMPO

JARDIM
MARIA

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

Muito Bom 3% 3% 4% 3% - 2%

Bom 39% 39% 56% 31% 26% 36%

Regular 38% 35% 28% 46% 43% 41%

Ruim 13% 13% 9% 14% 19% 14%

Péssimo 7% 10% 2% 6% 13% 8%

MÉDIA 3,2 3,1 3,5 3,1 2,8 3,1

AUTOMÔVEL
(37%)

TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO
LIMPO

JARDIM
MARIA

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

Muito Bom 5% 8% 2% 7% 5% 8%

Bom 44% 50% 57% 36% 20% 43%

Regular 28% 25% 25% 36% 15% 31%

Ruim 13% 15% 10% 5% 35% 10%

Péssimo 10% 3% 6% 15% 25% 9%

MÉDIA 3,2 3,5 3,4 3,2 2,5 3,3

CARRINHO
DE BEBÊ (20%)

TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO
LIMPO

JARDIM
MARIA

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

Muito Bom - - - - - -
Bom 10% 13% 20% 8% - 8%

Regular 26% 30% 7% 39% 8% 24%

Ruim 36% 39% 33% 31% 46% 39%

Péssimo 28% 17% 40% 22% 46% 29%

MÉDIA 2,2 2,4 2,1 2,3 1,6 2,1

BICICLETA
(16%)

TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO
LIMPO

JARDIM
MARIA

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

Muito Bom 3% 7% - - 7% -

Bom 36% 36% 65% 27% 7% 22%

Regular 24% 21% 15% 41% 14% 30%

Ruim 20% 21% 15% 14% 36% 27%

Péssimo 17% 14% 5% 18% 36% 22%

MÉDIA 2,8 3,0 3,4 2,7 2,1 2,5

MOTO
(10%)

TOTAL JARDIM
LEÔNIDAS
MOREIRA

TERMINAL
CAMPO
LIMPO

JARDIM
MARIA

VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

Muito Bom 5% 9% - 6% - 4%

Bom 37% 55% 56% 20% 25% 23%

Regular 27% 18% 33% 40% 13% 41%

Ruim 12% 9% - 7% 38% 5%

Péssimo 19% 9% 11% 27% 25% 27%

MÉDIA 2,9 3,5 3,3 2,7 2,4 2,7

JARDIM PARIS FOI O BAIRRO QUE PIOR AVALIOU OS MEIOS DE LOCOMOÇÃO UTILIZADOS.

Base Amostra: 447
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MOBILIDADE URBANA 
ANDAR A PÉ 
NO CAMPO LIMPO

08

A VIDA DO PEDESTRE 
(CONTEÚDO EXTRAÍDO FASE 1 – QUALITATIVA)

É comum o hábito de andar a pé, seja por costume, para economizar
o preço da passagem de ônibus local ou pela localização de moradias que
não dá condições de acesso de ônibus.

Mas, para o pedestre a situação é crítica: calçamento irregular, calçadas
estreitas com postes e buracos tornam-se inacessíveis ao pedestre.

Na região das comunidades, como a CDHU/ Atucupê o problema se agrava
com as ruelas de barro e inexistência de calçadas.

Além disso, a falta de sinalização de ruas, faixas de pedestres e falta
de semáforos – é sentida também pelos moradores dos bairros/vilas próximas
ao terminal de ônibus.
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P.28) O que precisa ser melhorado para você se deslocar a pé, no bairro do Campo Limpo (RM) (ESPONTÂNEO)

O QUE PRECISA SER FEITO PARA SE DESLOCAR MELHOR, 
A PÉ, NO CAMPO LIMPO.

Melhorar as 
calçadas (61%)
Tirar o lixo das ruas 
(36%)
Tirar os carros das 
calçadas (1%)
Pavimentar as ruas 
(1%)
Canalizar  os esgotos 
(1%)

PAUSAS URBANAS 
(47%)

Ter bebedouros (23%)
Locais para descanso 
(9%) – bancos, 
espaços públicos

Ter banheiros públicos 
(8%)
Lugares para troca de 
bebê (7%)

1º 5º3º 4º2º

PERMEABILIDADE/
ACESSIBILIDADE  (100%)

Base Amostra: 447

SEGURANÇA
(43%) 

Ter mais 
policiamento 
nas ruas (43%)

ILUMINAÇÃO 
(37%)

Ter mais 
iluminação nas 
ruas (37%)

SEMÁFOROS (11%)

Semáforos (11%) –
melhorar o tempo 
dos semáforos

LEGIBILIDADE/
SINALIZAÇÃO (30%)

Faixas de pedestres 
(15%)  – ter mais 
faixas para os 
pedestres

Placas (15%) –
melhor legibilidade/ 
colocar mais placas

6º
!

P.28) O que precisa ser melhorado para você se deslocar a pé, no bairro do Campo Limpo (RM) (ESPONTÂNEO)

O QUE PRECISA SER FEITO PARA SE DESLOCAR MELHOR, 
A PÉ, NO CAMPO LIMPO

61%

36%

1%

1%

1%

23%

9%

8%

7%

43%

37%

15%

15%

11%

JARDIM
LEÔNIDAS MOREIRA

TERMINAL
CAMPO LIMPO

JARDIM
MARIA VIRGÍNIA

JARDIM
PARIS MÃES

63% 46% 62% 78% 65%

44% 30% 32% 35% 35%

2% 1% - - 1,1%

1% 1% 2% - 1%

1% - 2% - 1%

25% 26% 15% 30% 22%

14% 10% 4% 8% 9%

13% 5% 5% 5% 7%

11% 3% 4% 5% 5%

50% 41% 35% 43% 43%

48% 27% 30% 37% 35%

21% 10% 13% 13% 16%

24% 10% 8% 10% 12%

13% 9% 6% 17% 12%
159 98 130 60 277
3,3 2,2 2,2 2,8 2,7

Melhorar as Calçadas

Tirar o lixo das ruas

Tirar os carros das calçadas

Pavimentar as ruas

Canalizar esgotos

Ter Bebedouros

Locais para descanso (bancos/espaços públicos

Ter banheiros públicos

Lugares para troca de bebê

Ter mais segurança, policiamento

Ter iluminação

Ter mais faixas de pedestres

Melhorar a  sinalização das placas

Melhorar o tempo dos semáforos
BASE Amostra: 447
I.M  2,7

PERMEABILIDADE 100%

PARADA URBANA  47%

SEMÁFOROS

SEGURANÇA

LEGIBILIDADE 30% 

ILUMINAÇÃO
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS09

Nesta segunda etapa da análise inserimos mais 52 casos dentro da Favela Maria Virgínia e, com isso, observamos algumas mudanças que 
merecem ser destacadas:

PERFIL 
✓Menor grau de escolaridade, mais da metade (52%) possui apenas até o médio incompleto (amostra anterior 46%).

✓Maior o número de moradores que recorrem à ajuda do Programa Bolsa Família, 12% (amostra anterior 5%).

✓ Renda pessoal e familiar levemente inferior, R$1.500 e R$1.804 reais, respectivamente (amostra anterior R$1.562 e R$ 1.813 reais).

✓ Classe socioeconômica D/E levemente maior 96% (anterior 95%).

MORADIA
✓ Número de moradores levemente maior por domicílio, agora 4,2 pessoas (amostra anterior 4,1).

✓Maior a posse de moradia “PROPRIA”, 58% (amostra anterior 50%) – Vale lembrar que consideram o puxadinho feito na casa da mãe, ou 

da sogra  como imóvel próprio.

✓Maior o número de casas de madeira/barraco, 4% (amostra anterior 2%). Consequentemente, aumenta expressivamente o número de 

casas construídas em áreas de risco, 20% (amostra anterior 8%).

✓ 13% das casas não tem calçada na porta (amostra anterior 8%).

✓ 39% tem esgoto a céu aberto (amostra anterior 27%).

JARDIM MARIA VIRGÍNIA
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AS CRIANÇAS NAS CRECHES 
✓ O número de crianças pequenas em creches é levemente maior, 57% (amostra anterior 55%). 

Destaque para a creche CEI Campo Limpo IV, 12% (amostra anterior 7%). Anteriormente teve destaque a creche CEU do Campo Limpo.

A SAÚDE DAS CRIANÇAS
✓ Quase 60% das crianças pequenas tiveram algum tipo de problema de saúde nos últimos 12 meses.
As doenças com maiores destaques foram:

• Problemas Respiratórios (62%) – tais como:  alergia, bronquite, laringite, asma, entre outros;
• Febre (59%);
• Gripe  (52%);
• Diarréia (21%);
• Vômito (10%).

JARDIM MARIA VIRGÍNIA

AVALIAÇÃO DO JARDIM MARIA VIRGÍNIA

✓ Não houve alteração na média geral do bairro,  que permanece com 3,5 (regular para bom).

Por outro lado, aumentou um pouco o índice dos entrevistados que mudariam do Campo Limpo se pudessem, 56% (amostra anterior 53%).

A MOBILIDADE NO CAMPO LIMPO

✓ Foi maior a avaliação positiva em relação ao deslocamento do bairro para as demais áreas da cidade através dos transportes públicos da 

região,  45% (amostra anterior 38%).

✓ A oferta de transporte público durante a semana e aos finais de semana também teve um leve aumento na avaliação positiva, 39% e 33% 

respectivamente, (amostra anterior 32% e 27%).

✓O uso de carrinho de bebe aumentou, 28% (amostra anterior 24%). 

JARDIM MARIA VIRGÍNIA
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CONSIDERAÇÕES
AMOSTRA TOTAL

O CENÁRIO

O DISTRITO
DO CAMPO LIMPO

Os entrevistados moram há 15 anos, em média, no Campo Limpo.

27% nasceram no bairro e continuam morando no bairro pelos seguintes 

motivos:

• Familiares moram no bairro (51%)

• Por estar adaptados ao local (34%)

• Trabalho (7%) e

• MORADIA mais barata (35%)

Os que não nasceram no bairro do Campo Limpo (73% da amostra), 

moram pelo mesmos motivos citados anteriormente, especialmente por 

ter  familiares que vivem na região (52%) e MORADIA mais barata(34%).

COMODIDADE DE JUNTAR MAIS DE UMA FAMÍLIA EM UM MESMO 

DOMICÍLIO, TEM SIDO A PRINCIPAL RAZÃO DE CONTINUAREM NO BAIRRO
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Os quatro bairros pesquisados tiveram uma avaliação regular, com 

médias entre 3,1 a 3,6 numa escala de 5 pontos.

Os piores bairros avaliados foram:

Jd. Leônidas Moreira e Jd. Paris ambos com média de 3,1.

Terminal Campo Limpo e Jd Virgínia foram os melhores avaliados 

alcançando média de 3,6 e 3,5 respectivamente.

58% dos entrevistados disseram que mudariam do bairro se pudessem.

Principalmente os que moram no Jd Leônidas Moreira (72%) e Jd. Paris 

(58%). 

EXISTE UM DESEJO LATENTE DE MUDANÇA, PRINCIPALMENTE NA REGIÃO 

MAIS CARENTE DO BAIRRO

O CENÁRIO

O DISTRITO
DO CAMPO LIMPO

A violência se destaca como o problema que MAIS AFETA A QUALIDADE 

DE VIDA DE SEUS MORADORES e PROVOCA O DESEJO DE MUDANÇA e está 

associada a:

Drogas(50%) , Assaltos(27%), Falta de policiamento(22%),

Bailes funks (14%).

Outro problema intrínseco no Campo Limpo é a INFRAESTRUTURA URBANA

Muitas sujeiras nas ruas (37%), Esgoto a céu aberto (31%), Falta de 

médicos nas UBS (20%), Ruas esburacadas (16%) , Falta de creches (12%).

O CENÁRIO

O DISTRITO
DO CAMPO LIMPO
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OS PERSONAGENS

QUEM SÃO AS 
MÃES DO CAMPO 
LIMPO?

Entrevistamos mães de todas as idades (jovens e mais velhas) com 
idade média de 30 anos.

Grau de Instrução - mais da metade (53%) tem até o ensino médio 
incompleto,  (35%) o ensino médio completo e apenas, 7% 
chegaram/concluíram o ensino superior. 

A maioria (40%) é casada em união estável (informalmente),  27% 
casadas formalmente e  outras,  33% solteiras/separadas ou viúvas.

9% das mães encontram-se grávidas, especialmente às mães das faixas 
etárias entre 16 a 29 anos e 40 a 49 anos.  

44% são as responsáveis pelo sustento da casa (chefes de família) .

Boa parte (25%) trabalha em serviços gerais ( faxina, aux de limpeza). 
69% possuem um salário fixo mensal.
A renda familiar média é de R$ 1.733 reais, composta por 1 a 2 pessoas.

OS DEMAIS 
PERSONAGENS
• Pai
• Avós
• Tias/tios
• Irmãos
• outros

Outros familiares ajudam as mães do Campo Limpo com seus filhos 
pequenos (0 a 5 anos).

São eles, o pai, a avó, tia, primos, cuidadora/vizinha e até mesmo um 
irmão maior que ajuda com as crianças pequenas.

O número médio de filhos de 0 a 5 anos nas casas, é de 1 a 2 crianças, 
com idade média de 3 anos. Os filhos maiores possuem idade média de 
11 anos

Essa dinâmica tem ser estabelecida, pois somente assim as mães 
conseguem sair para o mercado de trabalho, formal ou informal e 
garantir um sustento para esse domicílio que é composto de 4 a 5 pessoas 

Mas ainda são as  mães  as principais responsáveis por administrar a 
rotina de seus filhos, durante a semana e finais de semana.
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A MORADIA

COMO VIVEM ?

60% moram em casa própria – de alvenaria (96%) , de madeira (4%)
O alto índice de moradia própria considera o puxadinho feito na casa da 
mãe, ou da sogra  como imóvel próprio;
13% têm suas casas construídas em área de risco;

67% enfrentam problemas em seus domicílios como:

• Casa muito pequena, dormem todos juntos (41%)-Boa parte das 
crianças divide o quarto de dormir com mais pessoas.   Em média, com 
mais 2 pessoas. 
• Não tem ventilação (19%)
• Não tem calçada na porta de casa (18%)

Além dos problemas externos:
• Muito barulho 35%
• Tem esgoto a céu aberto 33%
• Muito lixo na rua 29% 
• Pouca iluminação 26%
• Muitos ratos 23%
• Não tem asfalto 13%
• Muitos assaltos 12%

A ROTINA DAS 
CRIANÇAS

DENTRO E
FORA DE CASA

Praticamente metade (46%) das crianças pequenas não fica em creche.
31% das mães afirmaram que o fato do filho não estar na creche, as 
impossibilitam de trabalhar fora de casa.

Dentro de casa, a televisão (93%) é o principal “entretenimento” das 
crianças.
Costumam assistir a programas infantis e também o que os adultos veem 
na TV.  Além da TV, costumam brincar sozinhos (58%), com outras 
crianças dentro de casa (36%), desenham (30%), jogam no celular/ 
tablet (14%).

Fora de casa, costumam passear em casa de parentes e amigos (42%), 
ir a Shopping Center (36%), brincar com outras crianças na rua (29%), e 
passear em praças (17%) tendo como destaque a praça do Campo 
Limpo.
Vale mencionar que 6% das crianças não praticam nenhum lazer fora 
de casa.
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QUAIS AS MAIORES 
DIFICULDADES QUE 
AS CRIANÇAS 
PEQUENAS  
ENFRENTAM PARA 
TER LAZER 
NO DIA A DIA?

CARÊNCIA DE ESPAÇO DE LAZER (83%)

• Não tem espaços de diversão (praças, quadras) (38%)
• Espaços de diversão abandonados (26%)
• Espaços de diversão distantes (19%)

VIOLÊNCIA (61%)

• Venda de consumo de drogas livremente (23%)
• Tiroteio de policiais e traficantes (18%)
• Medo de assédio sexual (13%)
• Prostituição (5%)

INFRAESTRUTURA BÁSICA (23%)

• Não tem calçada asfaltada para brincar na porta (22%)
• Muito lixo em todos os lugares (1%)

MEDO DE ATROPELAMENTO POR CARROS E MOTOS (17%)

A PRAÇA
DO CAMPO LIMPO

E DEMAIS ESPAÇOS

A praça do Campo Limpo, apesar de conhecida por todos (92%),  

APENAS 55% a  frequentam.

OS MOTIVOS ESTÃO ASSOCIADOS A:

Violência (drogados 71%, falta de policiamento 36%) e

Falta de Infraestrutura adequada:  falta de limpeza 26%,  Brinquedos em 

má  conservação (21%), ausência de banheiros (10%) e  bebedouros 

(11%) acabam afastando os moradores do local.

E SUA REVITALIZAÇÃO ASSIM COMO DE OUTROS ESPAÇOS,

Campinho de Futebol do CDHU, Praça do Messias e Campinho de 

Futebol Martinica  PODEM SER PONTOS DE ESTÍMULO AO LAZER E 

RETOMADA DO BAIRRO E QUALIDADE DE VIDA.
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LAZER NO DIA A DIA 
PARA AS CRIANÇAS

É O DESEJO DAS 
MÃES

E O QUE PEDEM AS MÃES?

O lazer aparece como sendo essencial para a retomada               
da posse do bairro, com a ´população do bem´ ocupando as 
ruas, praças e parques. Um incentivo a tirar as crianças de 
casa. 

Recebem com bons olhos a ideia de estruturas em locais mais 
distantes  do bairro, não apenas na praça principal, a praça 
do Campo Limpo. 

A necessidade de um lugar fechado para a primeira infância, 
um prédio, mesmo que modesto, onde as mães possam se 
reunir, trocar informações, colocar os bebês/ os pequenos em 
atividade coletiva e interativa. 

A MOBILIDADE 
URBANA NA
REGIÃO

O deslocamento do bairro para as demais áreas da cidade, através dos 

transportes públicos da região, teve avaliação positiva de quase metade 

dos entrevistados (44%).

A crítica é maior em relação á oferta de transporte aos finais de semana, 

sai de um avaliação negativa de 18% durante a semana para 27% aos 

finais de semana, impossibilitando  23% dos respondentes de realizar  

alguma atividade

Andar com carrinho de bebê e bicicleta  no Campo Limpo foram 

considerados os piores meios de locomoção no bairro.
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As ações para melhorar a qualidade de vida de famílias com crianças pequenas 
nos espaços propostos deve focar nesses 06 pilares 

Melhorar as 
calçadas (61%)
Tirar o lixo das ruas 
(36%)
Tirar os carros das 
calçadas (1%)
Pavimentar as ruas 
(1%)
Canalizar  os esgotos 
(1%)

PAUSAS URBANAS 
(47%)

Ter bebedouros (23%)
Locais para descanso 
(9%) – bancos, 
espaços públicos

Ter banheiros públicos 
(8%)
Lugares para troca de 
bebê (7%)

1º 5º3º 4º2º

PERMEABILIDADE/
ACESSIBILIDADE  (100%)

SEGURANÇA
(43%) 

Ter mais 
policiamento 
nas ruas (43%)

ILUMINAÇÃO 
(37%)

Ter mais 
iluminação nas 
ruas (37%)

SEMÁFOROS (11%)

Semáforos (11%) –
melhorar o tempo 
dos semáforos

LEGIBILIDADE/
SINALIZAÇÃO (30%)

Faixas de pedestres 
(15%)  – ter mais 
faixas para os 
pedestres

Placas (15%) –
melhor legibilidade/ 
colocar mais placas

6º
!

GERANDO PARA AS MÃES DO CAMPO LIMPO, 

O “ básico” para viver melhor !
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EQUIPE TOLEDO E ASSOCIADOS
www.toledoassociados.com.br

Tel.: (11) 3038-1850 / 9 9910-7658

Agradecemos 
a preferência!
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A metodologia adotada para o levantamento de informações 
sobre a mobilidade das famílias de crianças na primeira infância é 
inovadora. 

A estratégia de obtenção da informação segue o padrão tradi-
cional das pesquisas Origem/Destino, normalmente utilizadas para 
a elaboração de planos de mobilidade urbana, ou seja, a coleta de 
dados é baseada numa entrevista domiciliar em que são registradas 
as viagens realizadas por todos os membros da família. O aspecto 
inovador é o fato de que neste projeto são registradas TODAS as 
viagens relacionadas às crianças pequenas, inclusive viagens curtas 
e por motivo distinto de educação. A maioria das pesquisas Origem/
Destino tradicionais não consideram viagens curtas (500 a 700 me-
tros), e mesmo em alguns casos que mais recentemente passaram 
a considerar, só registram viagens curtas por motivo trabalho e edu-
cação.

Mesmo considerando que as pesquisas Origem/Destino tradi-
cionais registram viagens locais com distâncias superiores a determi-
nada extensão, normalmente a utilização mais frequente desta base 
de dados é o estudo e a elaboração de estratégias de intervenção 
nas viagens motorizadas, gerando conjuntos de propostas para o 
transporte coletivo (linhas de metrô e trens, e sistemas de corredo-
res de ônibus e terminais) e para o transporte individual (ampliação 
do sistema viário através de vias novas, aumento de capacidade de 
vias existentes, implantação de pontes e viadutos, etc).

Assim, a metodologia adotada no presente estudo permitirá 
um foco de luz específico para a mobilidade local, com ênfase na 
primeira infância, permitindo o desenvolvimento de um novo olhar e, 
consequentemente, a possibilidade de adoção de estratégias públi-
cas e mesmo privadas para atuação na melhoria desta mobilidade. 
Ou seja, tanto os técnicos do setor como os tomadores de decisão 
passarão a ter maior conhecimento das estratégias adotadas pelas 
famílias na mobilidade com crianças pequenas, permitindo maior 
clareza na adoção de políticas de intervenção para melhoria.
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PESQUISA ORIGEM – DESTINO: como fazer
Para a identificação das características da mobilidade urbana 

nos domicílios com crianças pequenas foi aplicada uma pesquisa 
Origem/Destino, procurando identificar todas as viagens realizadas, 
os modos utilizados, o motivo do deslocamento, o destino desejado, 
a hora de saída, o tempo de viagem e o custo.

Destacando enfaticamente a necessidade de identificação de 
TODAS as viagens da família, e não apenas das viagens diretamente 
relacionadas às crianças. O entendimento é que a pesquisa visa a 
compreensão e o estudo das estratégias de mobilidade de todos os 
membros da família e sua interface com a criança. Por exemplo, se os 
pais ou responsáveis realizam viagens para o trabalho com elevado 
tempo de viagem, isso reduz o tempo para convívio com a criança.

O objetivo desta pesquisa é avaliar a estratégia de mobilidade e 
identificar como está estruturada, gerando cinco análises:

• Identificação da mobilidade pessoal e familiar, que corres-
ponde à quantidade de deslocamentos diários por pessoa e 
pelo conjunto de pessoas da família;

• Identificação dos modos usados pelas pessoas. Foram 
considerados os modos: a pé, em bicicleta, em motocicle-
ta (condutor ou passageiro), no transporte público (ônibus, 
trem, metrô, van), em automóvel (condutor ou passageiro) e 
em táxi e moto-táxi;

• Identificação dos motivos das viagens;

• Identificação dos destinos alcançados pelas pessoas dentro 
do território;

• Identificação do custo dos deslocamentos pagos.
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1. Contexto 

Foram realizadas duas pesquisas especiais, além da pesquisa tra-
dicional de percepção dos moradores em relação à sua vida no bairro. 

A primeira pesquisa especial tratou de identificar a estratégia de 
mobilidade das pessoas, representada pelos deslocamentos diários 
feitos em um dia útil e em um domingo. A segunda pesquisa identi-
ficou a qualidade objetiva da mobilidade, focada nas condições de 
circulação de pedestres. 

2. Mobilidade urbana

A estratégia de mobilidade das pessoas está sempre relacionada 
com as suas características sociais, econômicas e culturais (Hagerstrand 
1970 e 1987; Diaz, Plat and Pochet, 1997; Vasconcellos, 2001) e com a 
oferta de infraestrutura (calçadas, sinalização, vias para veículos) e ser-
viços de transporte coletivo (linhas, frequência, custo). No campo social, 
interferem na mobilidade principalmente a composição da família (quan-
tidade de pessoas, sua idades e atividades mais comuns) e a distribui-
ção de tarefas entre seus membros. No campo econômico interferem a 
disponibilidade de veículos próprios (bicicleta, moto, automóvel), a renda 
disponível para usar meios de transporte e as atividades de trabalho e sua 
frequência. No campo cultural interferem os valores das pessoas que to-
mam as decisões (adultos e jovens independentes), principalmente em 
relação aos destinos desejados, à percepção das qualidades de cada 
modo de transporte e à identificação (ou rejeição) de modos específicos. 

3. Pesquisa de mobilidade das pessoas

3.1 Metodologia

A pesquisa procurou identificar todas as viagens feitas pelas 
pessoas do domicílio nos dois dias mencionados, por meio dos mo-
dos utilizados, do motivo do deslocamento, do destino desejado, da 
hora de saída, do tempo de viagem e do custo (no caso de transpor-
te público ou outro modo que requer pagamento).
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A partir destas informações foi possível avaliar a estratégia de 
mobilidade e identificar como está estruturada. 

A primeira análise consistiu da identificação da mobilidade pes-
soal e familiar, que corresponde à quantidade de deslocamentos 
diários por pessoa e pelo conjunto de pessoas da família. Na experi-
ência mundial e também brasileira o “índice de mobilidade” pessoal 
varia de 1 para sociedades muito pobres até 4 para sociedades de 
renda alta. A mobilidade familiar depende da quantidade de pessoas 
no domicílio: ela pode ir de 2 viagens por dia para famílias pequenas 
e de renda baixa, até mais de 10 viagens por dia para famílias nu-
merosas e de renda média (como nos casos da África e da Ásia). A 
análise também permite verificar um item extremamente importan-
te, que é o índice de “imobilidade”, representado pelas pessoas que 
não se deslocam: a experiência internacional mostra que a imobili-
dade ocorre em todas as faixas de renda, sendo gerada por motivos 
de restrição (financeira, física) ou por vontade própria. No caso dos 
países com desenvolvimento desigual como o Brasil a imobilidade 
está muito relacionada à falta de recursos para pagar o transporte 
público ou ao desemprego. Em alguns estudos feitos em São Paulo 
a imobilidade variou de 51% nos domicílios de renda baixa a 24% nos 
domicílios de renda alta (Vasconcellos e Scatena, 1996)

A segunda análise diz respeito aos modos usados pelas pesso-
as. Foram considerados os modos: a pé, em bicicleta, em motocicleta 
(condutor ou passageiro), no transporte público (ônibus, trem, metrô, 
van), em automóvel (condutor ou passageiro) e em táxi e moto-táxi.

A análise dos modos permite ver, em primeiro lugar, qual é a 
variedade de modos disponíveis, com suas distintas características; 
em segundo lugar ela permite verificar quais são os modos mais usa-
dos pelas pessoas e qual é a porcentagem de uso de cada modo no 
total de deslocamentos feitos (divisão modal). 

A terceira análise se refere aos motivos das viagens. Ela revela a 
maior ou menor variedade de motivos, que está diretamente relacio-
nada às características sociais, econômicas e culturais das pessoas; 
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ela revela também a menor ou maior possibilidade de usufruir das 
atividades disponíveis para as pessoas. Embora em todo o mundo as 
viagens por motivo trabalho e educação sejam as mais frequentes, 
a presença de outros motivos mostra o grau de oportunidades apro-
veitadas pelas pessoas para o seu desenvolvimento. 

A quarta análise se relaciona diretamente à terceira, pois revela 
os destinos alcançados pelas pessoas dentro do território, abrindo 
espaço para identificar a maior ou menor facilidade de atingi-los, o 
que é verificado por meio do tempo de deslocamento, do espaço 
percorrido e o custo monetário (informações também levantadas). 

Finalmente, o custo dos deslocamentos pagos é relacionado à 
renda familiar, para identificar o nível de exigência dos gastos frente 
à renda disponível. 

3.1  Resumo dos dados

3.2.1 Mobilidade das pessoas

As viagens foram identificadas por pessoa e divididas em par-
tes distintas, cada uma com seu modo de transporte. No caso de 
viagens que usam o transporte público há sempre um percurso a pé 
para chegar ao ponto de parada e outro para sair do veículo e chegar 
ao destino.

Os deslocamentos foram classificados de duas formas: o tradi-
cional, que classifica a viagem pelo modo predominante no conjunto 
dos modos usados (uma viagem de três trechos - a pé, de ônibus e 
a pé - é classificada como viagem de ônibus); adicionalmente a via-
gem foi separada pelos trechos, de forma a permitir a identificação 
da divisão modal por trechos.

Considerando a forma tradicional (viagem do modo principal) e 
as viagens consideradas rotineiras (frequência igual ou superior a três 
viagens por semana), a tabela a seguir apresenta os índices de mo-
bilidade obtidos para diversos recortes importantes para o presente 
estudo.
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As três colunas de dados da tabela apontam os índices refe-
rentes ao universo total de domicílios entrevistados, e os dois sub 
universos representados pelos domicílios que possuem criança em 
creches e não possuem criança em creche.

As quatro linhas da tabela representam os indicadores para o 
total de viagens, apenas as viagens “não obrigadas” (sem os motivos 
de viagem relacionados ao trabalho e escola/creche), e as viagens 
realizadas por gênero, ou seja, os índices relacionados as mulheres 
e os homens separadamente.

Tabela 1 – Índice de Mobilidade (Viagens/Habitante/Dia)

Índice de Mobilidade (Viagens/Habitante/Dia)

Universo analisado Com criança em 
creche

Sem criança em 
creche

Total 1,29 1,57 0,91

“Não obrigada” * 0,72 0,83 0,57

Mulher 0,85 1,11 0,51

Homem 0,44 0,46 0,41

*Índice de Mobilidade (Viagens/Habitante/Dia)

 A primeira linha mostra um índice de mobilidade total de 1,29 via-
gens/habitante/dia, compatível com populações de renda baixa, além 
de destacar que os domicílios com criança em creche possuem índices 
de mobilidade superior (72% maior do que o índice verificado nos domi-
cílios sem criança em creche. Portanto, a presença de criança em cre-
che num domicílio provoca uma estratégia de mobilidade mais com-
plexa, mesmo considerando padrões socioeconômicos semelhantes.

A análise dos índices de mobilidade associados às viagens “não 
obrigadas” apresenta comportamento semelhante, com os domicí-
lios com criança em creche possuindo indicador 46% superior ao in-
dicador observado nos domicílios sem criança em creche.
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Considerando os dados relacionados ao gênero, as mulheres 
realizam quase o dobro de viagens do que os homens e, principal-
mente, nos domicílios com criança em creche. Note-se que o índi-
ce de mobilidade dos homens é praticamente o mesmo nas duas 
situações de criança em creche. Ou seja, a presença das crianças 
em creche implica num aumento de mobilidade da família quase 
integralmente assumido pela mulher.

A tabela a seguir mostra os índices de mobilidade “não obriga-
da” total relacionados especificamente aos locais mais vulneráveis 
(Jardim Leônidas Moreira e Favela do Jardim Maria Virgínia). Nos dois 
casos o Índice de Mobilidade “não obrigada” é maior do que o con-
junto analisado, com um valor significativamente maior para a Favela 
do Jd. Maria Virgínia, indicando maior atividade “não obrigada”.

Tabela 2 – Índice de Mobilidade dos locais mais vulneráveis

Índice de Mobilidade (Viagens/Habitante/Dia)

Universo analisado Jd. Leônidas Mo-
reira

Favela Jd. Maria 
Virgínia

“Não obrigada” * 0,72 0,80 1,03

* Sem motivos trabalho e escola/creche

O índice de “imobilidade” aponta o percentual de pessoas que 
não realiza viagens durante a semana. Mesmo nos domicílios de ren-
da alta há pessoas que não saem todos os dias, por vontade própria. 
Mas nos domicílios de renda mais baixa a imobilidade está relacionada 
principalmente à situação de desemprego ou à falta de recursos para 
pagar pelo transporte. A tabela a seguir mostra que não há muita varia-
ção deste indicador considerando domicílios com ou sem criança em 
creche, e também considerando viagens totais ou “não obrigadas”. De 
fato, o índice apurado neste estudo apresenta uma variação entre 51 e 
54% das pessoas do domicílio não realizam viagens durante a semana.
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* Sem motivos trabalho e escola/creche

Também em relação ao índice de “imobilidade”, a tabela a seguir 
mostra os dados relacionados especificamente aos locais mais vulne-
ráveis (Jardim Leônidas Moreira e Favela do Jardim Maria Virgínia). Fica 
clara a diferença entre os locais citados, com as famílias da Favela Jd. 
Maria Virgínia apresentando menor quantidade de pessoas que não 
realizam viagens ao longo da semana.

Tabela 4 – Índice de “Imobilidade” dos locais mais vulneráveis

* Sem motivos trabalho e escola/creche

3.2.2. Uso dos modos 

A distribuição dos modos usados está resumida no gráfico a 
seguir, apresentando os dados para um dia útil e para o domingo.

Considerando o dia útil, o público alvo deste estudo apresenta 
o modo “A Pé” como predominante, respondendo por 60% do total 
de viagens, seguido pelo “transporte público” (28%) e somente 7% do 
total de viagens com “automóvel”.

O perfil de modo utilizado no domingo apresenta maior partici-

Tabela 3 – Índice de “Imobilidade” (Percentual de pessoas que não realizam via-
gens durante a semana)

Índice de Imo-
bilidade

Universo analisado Com criança em 
creche

Sem criança em 
creche

Total 52% 51% 53%

“Não obrigada” * 52% 51% 54%

Índice de Imo-
bilidade

Universo analisado Jd. Leônidas Mo-
reira

Favela Jd. Maria 
Virgínia

“Não obrigada” * 52% 55% 44%
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pação do “automóvel” (23% do total de viagens), apesar dos modos 
“A Pé” e “transporte público” ainda representarem maior número de 
viagens (47 e 29% respectivamente). 

Gráfico 1 – Divisão Modal no Dia Útil e no Domingo

O gráfico a seguir mostra a divisão modal de um dia útil con-
siderando os domicílios com ou sem criança em creche. Note-se 
que o perfil da divisão modal muda substancialmente quando um 
domicílio possui criança em creche. De fato, enquanto o modo “A Pé” 
representa 67% das viagens dos domicílios com criança em creche, 
este modo representa apenas 45% do total de viagens nos domicílios 
sem criança em creche.

Fica claro, portanto, a relevância do modo “A Pé” no cotidiano 
dos domicílios com criança em creche.
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O gráfico a seguir mostra a divisão modal considerando o gê-
nero da pessoa que realiza a viagem. Neste caso fica bem nítido a 
consequência na mobilidade da divisão de tarefas entre os gêneros. 
Enquanto a mulher realiza a grande maioria de suas viagens pelo 
modo “A Pé” (70%), os homens realizam mais do que o dobro das 
viagens em automóveis em relação às mulheres.

Gráfico 3 – Divisão Modal – Gênero

Gráfico 2 – Divisão Modal no Dia Útil (domicílios com ou sem criança em creche)
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O gráfico a seguir mostra a comparação da divisão modal com 
a leitura clássica de “Modo Principal” e com os dados de desloca-
mentos totais, ou seja, considerando trechos a pé no início e fim das 
viagens de transporte público, por exemplo. Assim, o modo “A Pé” 
passa de 60 para 73% do total, enquanto o modo “Transporte Público” 
passa de 28 para 20%.  A distribuição dos deslocamentos por trechos 
de viagens mostra novamente que caminhar é a forma mais usada, 
com 73% do total, o que torna a análise da qualidade das calçadas e 
travessias mais relevante ainda. 

Gráfico 4 – Divisão Modal – Modo Principal x Total de Deslocamentos

3.2.3 Motivos das viagens

A distribuição dos motivos das viagens está resumida no gráfico a 
seguir, mostrando o perfil de motivos de viagem para o dia útil e o domingo.

Naturalmente o perfil entre estes dois tipos de dia varia muito, 
com os motivos “obrigados” (trabalho e escola/creche) passando de 
87% do total de viagens no dia útil para 14% no domingo, enquanto os 
motivos “lazer”, “compras” e “rezar/orar” passam de 12% do total no dia 
útil para 85% no domingo.
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Chama a atenção que o motivo “lazer” representa apenas 3% do 
total de viagens nos dias úteis, indicando um potencial de atuação no 
estímulo a este tipo de viagem.

Gráfico 5 – Motivo da Viagem – Dia Útil e Domingo

Com um foco mais específico nos locais mais vulneráveis (Jar-
dim Leônidas Moreira e Favela do Jardim Maria Virgínia), os gráficos a 
seguir mostram a participação dos motivos de viagem nos dias úteis 
e domingos destes locais.

Considerando as viagens no dia útil, chama a atenção no perfil 
identificado para a Favela Jd. Maria Virgínia a menor participação das 
viagens motivo “acompanhar criança” e a maior participação das via-
gens motivo “estudo”.
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Já o perfil de motivos de viagem no domingo mostra o Jd. Le-
ônidas Moreira com um indicador muito baixo de viagens por motivo 
“lazer”, em relação ao total e à Favela Jd. Maria Virgínia.

Gráfico 7 – Motivo da Viagem no domingo para os locais mais vulneráveis
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Gráfico 6 – Motivo da Viagem no dia útil para os locais mais vulneráveis
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Considerando as viagens cotidianas em dia útil em domicílios 
com ou sem criança em creche, o gráfico a seguir mostra que a pre-
sença de crianças em creches coloca o motivo “acompanhar crian-
ça” no centro da estratégia de mobilidade familiar (54% do total de 
viagens), enquanto nos domicílios sem criança em creche o motivo 
“trabalho” predomina (também 54% do total de viagens).

Gráfico 8 – Motivo da Viagem – Com ou sem criança em creche

O gráfico a seguir mostra os motivos de viagem por gênero, dei-
xando claro o significativo papel da mulher no motivo “acompanhar 
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19% do total de viagens dos homens está relacionada a este motivo.
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3.2.4 Tempo gasto nas viagens

Os tempos gastos nos deslocamentos mostram o “orçamento 
de tempo” das famílias, ou seja, quanto do seu tempo elas estão dis-
postas a usar fora de casa.

Os tempos percorridos por modo principal de transporte estão 
resumidos na tabela a seguir. Como pode ser visto na tabela, os mo-
dos não motorizados (“A Pé” e “Bicicleta”) possuem tempos médios 
de viagem entre 21 e 24 minutos, enquanto os modos motorizados 
individuais possuem tempos médios entre 26 e 29 minutos. Por outro 
lado, os tempos médios de viagem para as pessoas que se utilizam 
do transporte público (54 minutos) é praticamente o dobro do tempo 
dos outros modos.

Considerando que quanto o maior o tempo de viagem me-
nor será a disponibilidade de tempo para convívio entre os pais e as 
crianças pequenas, considerando ainda viagens de ida e volta, o uso 
do transporte público implica num gasto médio de tempo em torno 
de duas horas por dia.
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Gráfico 9 – Motivo da Viagem – Gênero
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Tempo médio de viagem por modo, por sentido (min)

A pé 21

Bicicleta 24

Automóvel 26

Motocicleta 29

Transporte Público 54

Tempo médio de viagem por motivo (min)

Acompanhar Criança 23

Estudo 18

Trabalho 45

Compras 19

Saúde 33

Lazer 22

Rezar/Orar 30

Os tempos percorridos por motivo de deslocamento estão re-
sumidos na tabela a seguir e mostram que as viagens relacionadas 
ao ato de acompanhar criança consomem aproximadamente meta-
de do tempo de uma viagem para o trabalho. Pode-se aqui inferir a 
importância da geração de empregos mais próximos das residên-
cias, tendo em vista a possibilidade de aumentar o tempo disponível 
para interação entre pais e crianças.

Tabela 6 – Tempo Médio de Viagem por motivo agregado

3.2.5 Custo familiar das viagens

A tabela a seguir mostra relações entre o custo mensal familiar 
da mobilidade em comparação com a renda média familiar.

Tabela 5 – Tempo Médio de Viagem por modo agregado
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Tempo médio de viagem por motivo (min)

Média considerando todas as viagens 13,8%

Média considerando apenas as viagens de domicílios que realizam 
viagens pagas

20,4%

Média considerando apenas as viagens de Transporte Público 17,7%

Assim, considerando todas as viagens do universo analisado, as 
pessoas gastam 14% da renda com mobilidade. No entanto, diversos 
domicílios não gastam com a mobilidade, seja porque realizam via-
gens a pé ou por transporte público com gratuidade. Considerando 
apenas os domicílios que possuem algum gasto com mobilidade o 
percentual da renda ultrapassa 20%.

Considerando o gasto médio de 17,7% nas viagens em transpor-
te público, é importante observar que isto supera muito o limite de 
6% definido no caso dos trabalhadores formais, que têm acesso ao 
“vale-transporte” no Brasil. 

No caso do presente estudo, uma parcela excessiva da ren-
da familiar gasta com mobilidade urbana reduz as possibilidades de 
renda voltada para o bem-estar das crianças pequenas.

Tabela 7 – Relação Custo da Mobilidade/Renda

O gráfico a seguir mostra que um terço dos domicílios do uni-
verso analisado não gastam com mobilidade, enquanto mais do que 
um quarto destes domicílios gastam 30% ou mais de sua renda fami-
liar com mobilidade.
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Gráfico 10 – Custo da Mobilidade/Renda
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ID 242 – Limite favela Maria Virginia 

PAI 

6:00 6:40 
ônibus 

TRABALHO 
19:00 

TRABALHO 
19:40 ônibus 

MÃE 

8:00 8:10 
carro 

MERCADO 
12:00 

MERCADO 

carro 

12:10 

VÓ 

17:00 17:20 
ônibus 

TEMPLO 
20:00 
TEMPLO 

20:20 ônibus  
 FICA NA TV ou Brinca sozinho 
 Não tem calçada asfaltada pra brincar 
 Espaços de lazer “muito distantes” 

(Praça Campo Limpo, Arrastão, SESC 
Campo Limpo) 

Janela de oportunidade: 
Brincadeiras com a mãe/vó 
e passeio até a praça 

BEBÊ -1ano 

Janela de oportunidade: 
Brincadeiras com a mãe/vó 
e passeio até a praça 

ID 242 –favela Maria Virginia 

MÃE 

12:10 

VÓ 

Bebê 1 ano de idade 

19:40 

PAI 
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ID 242 – Limite favela Maria Virginia 

Trajeto até a Praça é de 1,30Km,  
Mas considerado DISTANTE. 

Final de semana a família vai no 
Shopping ou casa de 

parentes/amigos 

ID 242 

MÃE 
(31 anos, 4 filhos) 

6:40 7:20 
A pé 

CRECHES 
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5:20 5:50 
A pé 

TRABALHO 
12:30 
Trabalho 

HORA ALMOÇO 

 
 FICA NA TV  
 Brincam fora de casa 

(drogas, brigas de 
traficantes), não tem calçada 
para brincar 

 Espaços de lazer “muito 
distantes” (Praça Campo 
Limpo, Arrastão, SESC 
Campo Limpo) 

Janela de oportunidade: 
Brincadeiras com os 
parentes ou  
passeio até a praça 

BEBÊ -1ano 
CRIANÇA – 5anos 

ID 113 – CHDU ocupados Jd. Leônidas Moreira 

40` 

ônibus 
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8:20 

TRABALHO 80` 

PARENTES 

19:25 
A pé 

5` 
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ID 113 – CHDU ocupados Jd. Leônidas Moreira 

PARENTES 

13:10 

CRECHE 

Bebê 1 ano de idade 

MÃE 

19:25 7:20 

ID 113 – CHDU ocupados Jd. Leônidas Moreira 

Trajeto até a Praça é de 1,50Km,  
Mas considerado DISTANTE. 

Final de semana brincam fora de 
casa (drogas, brigas de traficantes) 
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ID 242 
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UALIDADE OBJETIVA DE CAMINHAR_Base line 03.2018

Definição dos levantamentos necessários

Seleção de rotas 

Resultados

a. Largura das calçadas

b. Qualidade do piso das calçadas

c. Continuidade

d. Obstáculos fixos e variáveis à caminhada

e. Arborização

f. Bancos

g. Existência de foco de pedestres nas travessias sema-
forizadas

h. Tempos de verde e de espera na travessia

i. Iluminação

j. Qualidade das paradas do transporte coletivo

Referências
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1. Contexto 

Foram realizadas duas pesquisas especiais, além da pesquisa tra-
dicional de percepção dos moradores em relação à sua vida no bairro. 

A primeira pesquisa especial tratou de identificar a estratégia de 
mobilidade das pessoas, representada pelos deslocamentos diários 
feitos em um dia útil e em um domingo. A segunda pesquisa identi-
ficou a qualidade objetiva da mobilidade, focada nas condições de 
circulação de pedestres. 

2. Mobilidade urbana

A estratégia de mobilidade das pessoas está sempre relacio-
nada com as suas características sociais, econômicas e culturais 
(Hagerstrand 1970 e 1987; Diaz, Plat and Pochet, 1997; Vasconcellos, 
2001) e com a oferta de infraestrutura (calçadas, sinalização, vias para 
veículos) e serviços de transporte coletivo (linhas, frequência, custo). 
No campo social, interferem na mobilidade principalmente a com-
posição da família (quantidade de pessoas, sua idades e atividades 
mais comuns) e a distribuição de tarefas entre seus membros. No 
campo econômico interferem a disponibilidade de veículos próprios 
(bicicleta, moto, automóvel), a renda disponível para usar meios de 
transporte e as atividades de trabalho e sua frequência. No campo 
cultural interferem os valores das pessoas que tomam as decisões 
(adultos e jovens independentes), principalmente em relação aos 
destinos desejados, à percepção das qualidades de cada modo de 
transporte e à identificação (ou rejeição) de modos específicos. 

3. Pesquisa de qualidade objetiva da mobilidade

3.1 Metodologia

A qualidade objetiva da mobilidade se expressa por meio de no-
tas de qualidade atribuídas a fatores que nela interferem. A escolha 
destes fatores varia conforme o local e a relevância atribuída a cada fa-
tor. No caso do estudo Van Leer foi utilizada a metodologia desenvol-
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vida pela ANTP no estudo apoiado pelo Banco Mundial (ANTP, 2015), 
aplicada a cinco grandes corredores da cidade de São Paulo. Dada a 
natureza do estudo, a análise da qualidade da mobilidade foi concen-
trada na circulação a pé pela área de estudo, complementada com 
informações relativas ao uso do transporte público, que são as formas 
mais frequentes de circulação pelas pessoas do Campo Limpo. 

3.2. Definição dos levantamentos necessários

As variáveis selecionadas para analisar a qualidade da mobilida-
de são descritas a seguir, com ênfase na qualidade para o pedestre:

a. Largura da calçada e da via: para a segurança e confor-
to do pedestre, a calçada deve possuir largura mínima 
que permita o uso no deslocamento sem a necessida-
de de utilização do leito viário;

b. Qualidade do piso da calçada: para a segurança e con-
forto do pedestre, o piso da calçada deve ser contínuo, 
o mais plano possível, e não apresentar irregularidades, 
tais como fendas, afundamentos, desgastes acentua-
dos ou buracos. Foram definidas situações “típicas“ de 
qualidade, distribuídas em seis níveis, de “A” (ótima) a 
“F” (péssima), conforme gabarito da Metodologia ANTP;

c. Continuidade da calçada: a calçada é a via do pedestre e 
deve ser contínua, sem interrupções, sendo assim neces-
sário registrar a quantidade de interrupções no percurso dos 
pedestres, entendidas como obstáculos à livre circulação, 
forçando o pedestre a mudar de rota ou desviar do obstáculo;

d. Interrupções temporárias e permanentes de trânsito de 
pedestres: a entrada e saída de veículos para acesso 
aos lotes da via, assim como a presença lixo, mercado-
rias e veículos sobre as calçadas são fatores de prejuízo 
ao pedestre; igualmente, os obstáculos fixos (postes, 
latas de lixo, placas) reduzem a largura “útil” da calçada 
e, portanto, sua ocorrência deve ser medida.
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e. Existência de árvores: o conforto a caminhada está rela-
cionado à existência de áreas de sombra; a quantidade 
de árvores permite estimar a porcentagem da área de 
calçada que fica sob sombra;

f. Existência de bancos públicos: o conforto a caminhada 
relacionada a crianças pequenas (0 a 5 anos) está as-
sociado à existência de áreas de “descanso”; deve ser 
medida a quantidade de bancos públicos ao longo da 
rota analisada;

g. Existência de semáforos especiais para pedestres: para 
atravessar uma via com segurança o pedestre necessita 
de informação adequada sobre onde atravessar; a melhor 
forma de prover esta informação é por meio de semáforos 
com focos específicos para pedestres; deve-se registrar a 
quantidade destes semáforos em cada travessia;

h. Tempo de travessia: o pedestre necessita de tempo de 
travessia que permita que ela seja feita em condições 
seguras e confortáveis, sem necessidade de correr; de-
vem ser medidos os tempos de verde para travessia, 
que serão comparados à largura da travessia e ao tem-
po mínimo para atravessar;

i. A iluminação: para que o pedestre circule à noite com 
conforto e segurança a iluminação da calçada é muito 
importante; de outro lado, é muito importante que os 
motoristas ao se aproximarem de um cruzamento para 
pedestres possam vê-lo com a antecipação adequada 
para permitir frenagem em caso de necessidade; deve 
ser registrada a existência ou não de iluminação na via 
e sobre as travessias de pedestres;

j. Qualidade dos pontos de parada: o usuário de transpor-
te público precisa de uma qualidade mínima nos pon-
tos de parada com o objetivo de aumentar o conforto e 
a segurança.
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A tabela a seguir resume as características selecionadas e suas 
formas de mensuração.

Tabela 1 – Variáveis que Afetam a Qualidade de Caminhar do Pedestre

Item Parâmetro Principal Condição na Prática

a Conforto Largura da calçada e via

b Conforto Qualidade do piso

c Conforto Descontinuidade/obstáculos

d Conforto Veículos estacionados/entrando ou saindo

e Conforto Arborização/sombreamento

f Conforto Bancos públicos

g Segurança Existência de semáforo de pedestres

h Conforto Tempo de verde para a travessia

i Segurança Iluminação geral e específica de travessias

j Segurança e Conforto
Existência de abrigo, banco e iluminação específi-
ca na parada de transporte coletivo

3.3 Seleção de rotas 

As rotas pesquisadas foram selecionadas considerando a inte-
ração das áreas onde vivem as pessoas envolvidas no estudo e os 
destinos mais usados por elas nos seus deslocamentos cotidianos. 
Foram selecionadas quatro rotas:

a. Jardim Leônidas Moreira –CEU/Campo Limpo, com 
cerca de 1,1 km de extensão;

b. CEU/Campo Limpo–Terminal Campo Limpo, com cer-
ca de 0,9 km de extensão;

c. Jardim Maria Virgínia (favela)–Terminal Campo Limpo, 
com cerca de 1,4 km de extensão;

d. Terminal Campo Limpo – Estrada Campo Limpo (Corre-
dor de ônibus), com cerca de 2,0 km de extensão.
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3.4. Resultados

Os resultados da avaliação estão resumidos a seguir

a. Largura das calçadas

A largura ponderada (pelo comprimento das quadras) das cal-
çadas variou entre o mínimo de 0,80 metros ao máximo de 6 metros. 
A tabela a seguir mostra que a largura média ponderada varia de 
3,2 metros nas rotas 1 e 4 a 4,1 metros na rota 3. Os obstáculos fixos 
e variáveis que estão nas calçadas reduzem acentuadamente a lar-
gura “útil” das calçadas para a circulação confortável dos pedestres 
que, ao lado da baixa qualidade do piso e da falta de arborização e 
de bancos públicos, constituem uma rede de caminhada de baixa 
qualidade geral.
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ROTA
Largura média ponderada(m)

sentido 1 sentido 2 média

1 4,1 2,3 3,2

2 3,9 3,5 3,7

3 4,1 4,1 4,1

4 2,8 3,5 3,2

Tabela 2 – Largura média das calçadas por rota 
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Considerando metodologia de avaliação de qualidade desen-
volvida pela ANTP, a largura da calçada sofre redução de capacidade 
útil com a ocorrência de obstáculos fixos. O gráfico a seguir mostra as 
notas relativas a qualidade da largura da calçada, numa escala de 0 a 
10. Note-se que apenas a Rota 1 apresenta desempenho nitidamente 
inferior à média das rotas analisadas, sugerindo maior atenção neste 
aspecto quando da realização de projetos de intervenção física.

Gráfico 1 – Nota de qualidade da largura de calçada (0 – 10) ]
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Figura 2 – Calçada praticamente inexistente – Rota 1

b. Qualidade do piso das calçadas

A tabela a seguir resume os dados de qualidade das calçadas 
nas quatro rotas selecionadas.

Figura 1 – Calçada praticamente inexistente – Rota 1
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ROTA Sentido
Comprimen-
to dos dois 
lados (m)

Nota de  
qualidade

1
Jd. Leônidas Moreira– CEU/Campo Limpo 1.109 4,2

CEU/Campo Limpo – Jd. Leônidas Moreira 1.046 3,4

2

Terminal Campo Limpo – CEU/Campo 
Limpo

826 3,9

CEU/Campo Limpo – Terminal Campo 
Limpo

959 5,2

3

Terminal Campo Limpo – Jd. Maria Virgínia 
(favela)

1.302 3,0

Jd. Maria Virgínia (favela) – Terminal Campo 
Limpo

1.400 3,1

4

Terminal Campo Limpo – Estrada de Cam-
po Limpo (corredor de ônibus)

2.053 4,9

Estrada de Campo Limpo (corredor de 
ônibus) – Terminal Campo Limpo

2.038 4,6

Total 10.733 4,1

Tabela 3 – Qualidade das calçadas das quatro rotas

Pode-se observar que as notas são baixas (escala de zero a 
10), havendo apenas um caso com nota superior a cinco. O gráfico a 
seguir mostra as notas em ordem decrescente. Observa-se que as 
maiores notas foram da rota 2 sentido CEU/Campo Limpo – Terminal 
Campo Limpo e da rota 4, nos dois sentidos. A pior nota é a da rota 3.
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Gráfico 2 – Nota de qualidade das calçadas em ordem decrescente
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Nota de qualidade das calçadas estudadas

O próximo gráfico mostra a distribuição das rotas por nota de 
qualidade. Observa-se que há uma grande concentração entre os 
níveis “C” e “E”, com ênfase no nível “D”, denotando a baixa qualidade 
média das calçadas. 

Gráfico 3 – Nota de qualidade das calçadas por nível de qualidade
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Figura 3 – Qualidade das calçadas – Rota 1

Figura 4 – Qualidade da calçada – Rota 1
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c. Continuidade

No caso das rotas selecionadas, não foi identificada desconti-
nuidade nas calçadas. A descontinuidade nas calçadas ocorre em 
outras rotas da região.

d. Obstáculos fixos e variáveis à caminhada

A tabela a seguir mostra que há mais obstáculos fixos (como os 
postes) que obstáculos temporários (como lixo na calçada). O gráfico 
a seguir mostra que os postes de energia são os obstáculos fixos 
mais comuns, seguidos pelos semáforos e pelas árvores. 

Tabela 4 – Obstáculos fixos e obstáculos temporários ilegais nas calçadas (quanti-
dade de obstáculos por 100 metros)

ROTA Ligação
Obstáculos 
fixos

Obstáculos 
temporários 
ou ilegais

Total

1
Jd. Leônidas Moreira– CEU/Campo 
Limpo

6,0 1,9 7,9

2
CEU/Campo Limpo– Terminal 
Campo Limpo

6,4 4,6 11,1

3
Jd M. Virgínia (favela) – Terminal 
Campo Limpo

8,1 2,9 11,0

4
Terminal Campo Limpo –Estr. Cam-
po Limpo (corredor de ônibus)

6,9 3,9 10,9
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ROTA
Veículos  
estacionados

Veículos 
entrando/
saindo

Lixo  
irregular

Outros Total

1 7 0 2 9 18

2 30 3 4 0 37

3 25 8 1 15 49

4 32 57 57 8 1

Total 94 68 64 32 596

% 18 13 12 6 100

Gráfico 4 – Obstáculos fixos por rota
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A tabela a seguir mostra que os veículos entrando e saindo são 
a maior interferência na circulação dos pedestres, seguidos por veí-
culos estacionados sobre a calçada. 

Tabela 5 – Obstáculos temporários e ilegais
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Figura 5 – Obstáculos fixos – Rota 2

Figura 6 – Obstáculos móveis – Rota 2
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Figura 7 – Obstáculo fixo – Rota 3

Figura 8 – Obstáculo fixo – Rota 2
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e. Arborização

A tabela a seguir mostra que o índice de árvores por cem me-
tros é baixíssimo (média de 0,9). Além disto, as árvores encontram-se 
concentradas em poucas quadras.

Tabela 6 – Existência de árvores nas rotas (quantidade de árvores por 100 metros)

Rota Árvores/cem metros Observação

1 1,2 Concentradas nas quadras 1 e 3

2 0,6 Concentradas na quadra 7 

3 1,9 Concentradas nas quadras 3 e 18

4 0,1 Apenas na quadra 36

Média 0,9

f. Bancos

Foram localizados 11 bancos para descanso, ao longo dos 5,4 
quilômetros de rotas selecionadas. Considerando as quatro rotas sele-
cionadas e os dois lados de calçada, dos oito trechos apenas três pos-
suem bancos. Isso resulta numa oferta de 1,02 banco por quilometro.

Figura 9 – Banco – Rota 2.
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g. Existência de foco de pedestres nas travessias se-
maforizadas

A maioria dos cruzamentos com semáforos têm focos especí-
ficos para os pedestres (83,5%). A oferta varia entre o mínimo de 59% 
na rota 2 e 100% na rota 4.

A acessibilidade nas travessias com semáforo está providencia-
da na quase totalidade dos casos.

h. Tempos de verde e de espera na travessia

O gráfico a seguir mostra que o tempo de espera para poder atra-
vessar uma via a pé pode ser qualificado como ótimo ou bom apenas 
em 34% dos casos (espera média menor que 30 segundos) e que em 
62% dos casos a classificação é ruim ou péssima (acima de 41 segundos).

Gráfico 5 – Conveniência do tempo de verde de semáforos para pedestres
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Outro indicador importante é o tempo máximo de espera para cruzar 
a via. Os valores vão de 32 até 170 segundos. Considerando 90 segundos 
como o máximo aceitável, hoje 69% das travessias tem valores superiores.
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i. Iluminação

A pesquisa quantitativa conduzida no âmbito deste projeto 
incluiu uma pergunta sobre sugestões para melhorar o ato de ca-
minhar. A melhoria da iluminação pública apareceu como terceira 
sugestão mais citada, atrás apenas da melhoria das calçadas e da 
segurança pública.

O gráfico a seguir mostra um indicador de quantidade de pon-
tos de iluminação por cem metros de calçada. Os valores são muito 
próximos, com um indicador ligeiramente menor para a Rota 1.

Gráfico 6 – Densidade de pontos de iluminação (postes/100 metros)
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Outro levantamento conduzido sobre a iluminação pública as-
sociada à mobilidade foi uma avaliação qualitativa da iluminação das 
calçadas junto às travessias de pedestres. Baseado na metodologia 
desenvolvida e considerando uma nota qualitativa entre 0 e 10, a 
média final das rotas analisadas aponta uma nota de 4,2 para a qua-
lidade da iluminação nas calçadas nas proximidades de travessias. O 
gráfico a seguir mostra as notas de cada rota, além da média total. 
Mais uma vez chama a atenção a nota mais baixa atribuída à Rota 1.
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Gráfico 7 – Nota qualitativa da iluminação das calçadas nas proximidades de tra-
vessias
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j. Qualidade das paradas do transporte coletivo

O gráfico a seguir resume a oferta de equipamentos nas para-
das do transporte coletivo por ônibus. 

Pode-se observar que grande parte dos pontos não tem cober-
tura (41%) ou bancos (44%), sendo muito desconfortável para pesso-
as que carregam crianças ou cargas. A maioria dos pontos não tem 
iluminação própria (81%), o que representa um risco especialmente 
à noite (na percepção das pessoas). Por outro lado, a maioria dos 
pontos tem piso, informação estática sobre as linhas que passam e 
condições de acessibilidade para as pessoas com deficiência.
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Gráfico 8 - Equipamentos nas paradas dos ônibus
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A qualidade das paradas de ônibus afeta mais diretamente as 
crianças pequenas nos finais de semana, quando os pais utilizam o 
transporte público para acesso ao lazer com as crianças. Durante os 
dias úteis a qualidade das paradas afeta a qualidade de vida dos pais 
usuários de transporte público, afetando indiretamente as crianças 
através do aumento do nível de estresse dos pais.

Quanto aos veículos de transporte público, a frota de ônibus 
de São Paulo possui assentos reservados aos idosos, portadores de 
deficiência, mães grávidas e mães com crianças de colo.
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O projeto URBAN95 CAMPO LIMPO (U95CL), em sua primeira 
etapa, teve como objetivo diagnosticar a situação das crianças de 
0-5 anos, suas famílias e cuidadores, a partir de duas intervenções 
urbanas significativas que a Prefeitura de São Paulo realizaria naque-
la região. 

Buscamos estudar as centralidades periféricas 
(áreas de serviços e desenvolvimento comercial 
apoiadas no potencial de atração das grandes in-
fraestruturas viárias da periferia urbana) e sua in-
teração com as famílias com crianças pequenas.

Com a proposta, esperávamos que melhorando os problemas 
de acesso ao Terminal de ônibus e ao futuro corredor de ônibus, aos 
serviços e áreas verdes distritais, e criando oportunidades de proxi-
midade para o lazer, convivência e sociabilidade através de interven-
ções temporárias e urbanismo tático, poderíamos mudar a percep-
ção, uso e possibilidades para as famílias com crianças pequenas e 
gestantes da região, especialmente para as mais vulneráveis.  

O objetivo final do Piloto Urban95 é conseguir que as diretrizes 
sejam contempladas como política pública, e para isso, um dos ob-
jetivos prioritários era conseguir o engajamento dos poderes muni-
cipais executivo e legislativo, para poder incidir nos seus projetos e 
ações. 

Buscamos a atuação direta com organismos da Prefeitura, com 
os profissionais que trabalham na área técnica dos projetos de in-
tervenção urbana e viária, base deste projeto, diretamente junto aos 
técnicos da SP Obras (Secretaria Municipal de Urbanismo e Licen-
ciamento), organismo responsável da prefeitura pela elaboração do 
Projeto do Corredor de ônibus do Campo Limpo. Já tínhamos con-
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seguido uma aceitação explícita dos organismos da Prefeitura em 
incorporar às diretrizes do projeto do Corredor os parâmetros Urban 
95 e de Segurança Viária.

Assim mesmo, ações junto à SP Urbanismo (Secretaria Munici-
pal de Urbanismo e Licenciamento), organismo da prefeitura respon-
sável pela elaboração do Plano de Intervenção Urbana para conces-
são à iniciativa privada do Terminal de ônibus do Campo Limpo.

São fundamentais as ações com gestores da Secretaria Munici-
pal de Transportes e Mobilidade, com foco direto nas duas empresas 
responsáveis pelo trânsito e transporte coletivo: CET e SPTrans

Junto com todos eles, foram propostos dois workshops, para: 

(1)  Avaliação do estado atual do projeto do corredor de ônibus, 
junto com a SP Obras

(2) Refletir sobre as diretrizes de desenho a incluir como itens obri-
gatórios no edital de licitação prestes a ser definido para o Cor-
redor de ônibus do Campo Limpo. O plano é testar 5 diretrizes 
para melhoria de rotas até equipamentos e serviços para a pri-
meira infância, para posteriormente escalar a todo o município:

1) Melhorar a permeabilidade peatonal

2) Melhorar o tempo semafórico

3) Melhorar a iluminação pública

4) Introduzir “pausas urbanas” (elementos pontuais de 
descanso e lazer) 

5) Incorporar a legibilidade das rotas desde a Favela até 
a bolsa de equipamentos. 

O primeiro Workshop, realizado pelo nosso parceiro Bloom-
berg Philathropies, “Segurança e Microacessiblidade em Sistemas 
Prioritários para Ônibus” no dia 7 de novembro de 2017, visou contri-
buir com a elaboração de projetos de infraestrutura segura de trans-
porte coletivo em desenvolvimento em São Paulo, especialmente o 
Corredor Capão Redondo – Campo Limpo – Vila Sônia. 

Estiveram presentes nesse primeiro encontro 50 técnicos mu-
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nicipais dos órgãos CET, SP Trans, SP Obras e SP Urbanismo. 

O diretor do projeto piloto Urban95, Alexandre Pelegi, apresen-
tou brevemente o contexto dos encontros dentro do marco da pro-
posta com foco na primeira infância. A seguir, os técnicos aprofunda-
daram nas diretrizes das infraestuturas de transporte. 

Cartografia de trabalho com o traçado do corredor de ônibus de Campo Limpo

Na imagem, Hannah Machado, Coordenadora de Desenho Urbano e Mobilidade da 
Bloomberg Pilanthropies São Paulo; e Marta Marta Obelheiro, Coordenadora de Projetos 
de Saúde e Segurança Viária do Programa Cidades do WRI Brasil. Foto de Viviane Tezzi



Workshops técnicos municipais

277

O workshop visa contribuir com a elaboração 
de projetos de infraestrutura segura de 
transporte coletivo (corredores e faixas 
prioritárias de ônibus) em desenvolvimento em 
São Paulo, especialmente o Corredor Capão 
Redondo - Campo Limpo - Vila Sônia. 

faça sua inscrição pelo link:  
https://goo.gl/kvxHLt

terça-feira
7 de novembro
das 8:30 às 16:00
no MobiLab
rua Boa Vista, 136 
mezanino
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Qualificando sistemas prioritários para ônibus 
através da segurança viária
Acessos seguros e diretrizes de projeto
Auditorias e inspeções de segurança viária no MSP
Apresentação do projeto para o Corredor
Almoço no MobiLab
Diagnóstico e análise de dados 
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Gestão do projeto para o Corredor
Encerramento / Café
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Segurança e Microacessibilidade em 
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Corredor Capão Redondo - Campo Limpo - Vila Sônia

REALIZAÇÃO PARCERIA
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No segundo workshop, realizado em 20 de novembro de 2017 
e organizado pela ANTP, “Intervenções urbanas no Campo Limpo: 
Corredor de Ônibus e PIU do Terminal. Projeto Urban95 do Cam-
po Limpo”, as mesmas entidades municipais participaram: CET, SP 
Trans, SP Obras e SP Urbanismo. Parte da equipe da ONG Arrastão e 
da USP, parceiros para as atividades sociais do projeto e de pesquisa, 
também nos acompanharam. 

Como uma primeira ação, prévia ao Workshop, foi enviado um 
questionário às pessoas inscritas, para saber o grão de conhecimen-
to sobre o tema. 

O resultado foi curioso: apenas a metade tinha conhecimento 
teórico sobre a primeira infância, mas o 72% já tinha ouvido falar da 
relação entre primeira infância e neurociência.
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Irene Quintáns fez uma apresentação mostrando conceitos da 
neurociência e o impacto no desenvolvimento infantil, para depois 
Alexandre Pelegi falar dos objetivos centrais do projeto, voltados 
para crianças pequenas (0-3) e suas famílias:  

- Facilitar as rotas acesso aos serviços existentes (as primeiras 
diretrizes teriam a ver com as calçadas, cruzamentos, tempos 
semafóricos, iluminação, sinalização, bancos); 

- Criar oportunidades de proximidade com o engajamento co-
munitário 

- Incidir nas políticas públicas locais, através dos poderes execu-
tivo (capacitação e adequação de projetos) e legislativo; 

- Criar / reforçar grupos de apoio às mães e pais na comunidade 
para garantir sustentabilidade ao projeto. 
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Por último, Viviane Tezzi, apresentou a experiência da Bloom-
berg Philanthropies em segurança viária e desenho urbano.

Como recomendações e resumo final, foram apresentadas as 
seguintes ideias:

* Todos os espaços urbanos afetam ao desenvolvimento in-
tegral da infancia

* A primeira infância determina, em grande parte, a vida futura

* A inversão em primera infância tem o melhor retorno social 
e económico

* Se é bom para as crianças, é bom para todos (são um ótimo 
indicador urbano)

* Com foco: pilotos para medir impactos e poder escalar

* Com as mudanças, sair da zona de irritação e chegar à de 
aprendizado

Na segunda parte do Workshop, foram aplicadas duas dinâ-
micas de Design Thinking, com a seguinte pergunta: Como vocês, 
técnicos de entidades municipais, poderiam contribuir no desenvol-
vimento da criança? (a través do desenho urbano, desenvolvimento 
de projetos e implantação do mobiliário urbano?).

O primeiro exercício era uma proposta coletiva: a primeira ideia 
era avaliada por outro colega, para finalmente ser melhorada por um 
terceiro, levando em conta as possíveis falhas. 

Como resultado, apresentamos o rascunho das ideias propostas 
dos diferentes grupos: 

PROJETO ARRASTÃO

_ Promover ENCONTROS COM MÃES E GESTANTES para que 
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elas possam compreender a importância de manter vínculos 
afetivos desde o nascimento. 

 Observações: tentar abranger o máximo número de gestantes que 
não têm licença de maternidade pelas necessidades do seu traba-
lho

_ Mobilização para PARTICIPAÇÃO EM RODAS DE CONVER-
SAS 

 Observações: precisa ter apoio do poder púbico. Os motoris-
tas precisam de conscientização para ter respeito ao pedes-
tre

POLI USP

 Realizar pesquisas no âmbito acadêmico com análise de DA-
DOS REAIS EM RELAÇÃO À MOBILIDADE URBANA, anali-
sando os trajetos dos pedestres e crianças para os equipa-
mentos (creches, escolas), avaliando o entorno e dificuldades. 
A partir disso, propor intervenções. 

 Observações: As intervenções no deveriam demandar muitos 
recursos. O âmbito dos PIU, raio de 600 metros, poderia aju-
dar na imediata implantação. 

SP Urbanismo

_ Desenvolver projetos de requalificação de espaços públicos 
e mobiliário urbano: IDENTIFICAR PONTOS CONVERGEN-
TES onde exista uma necessidade de redesenho, entidades 
representativas do bairro, grandes fluxos de pessoas, equipa-
mentos para infância e locais com acidentes viários.

 Observações: precisa ter apoio do poder púbico. Os motoris-
tas precisam de conscientização para ter respeito ao pedes-
tre.
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_ Através do desenho urbano desenvolver ESPAÇOS PÚBLICOS 
mais lúdicos, agradáveis e seguros; fazendo parceria com os 
comerciantes do bairro para a manutenção da área. 

 Observações: precisa ter apoio do poder púbico e empenho na 
manutenção

SP Obras

 Alinhar o PROJETO EXECUTIVO DO CORREDOR DE ÔNIBUS 
Capão Redondo – Campo Limpo-Vila Sônia com diretrizes que 
priorizem o pedestre, além de garantir a qualificação do espaço 
público das obras entregues

 Observações: os comerciantes e prestadores de serviços po-
dem mostrar resistência ao ter o acesso veicular impedido, o 
que faz pensar em campanhas focadas nesse público

CET - SP

 Viabilizar ROTAS ACESSÍVEIS PARA MÃES COM CARRINHOS 
(passeios uniformes, confortáveis, estimulantes, sem postes, 
guias rebaixadas, tratamento de passeio)

 Observações: para implantar, precisa de um bom levantamento 
de dados com identificação de possíveis parceiros e fiscalização 
da prefeitura 

_ IDENTIFICAR FOCOS POTENCIAS DE CRIANÇAS até 6 anos e 
avaliar os entornos desses locais, elaborando diagnósticos so-
bre os principais problemas. 

 Observações: procurar possíveis parcerias e envolver a todas as 
organizações. Desejável avaliações anuais

_ Definir ROTAS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES. 

_ Melhorar as TRAVESSIAS do viário em pontos com visibilidade 
para condutor e pedestre, reduzindo sua largura 

 Observações: as travessias devem considerar as linhas de de-
sejo dos pedestres

_ TRAVESSIA DE PEDESTRES sinalizada com faixa de pedestres 
e iluminação, acompanhada de técnicas para reduzir a veloci-



Workshops técnicos municipais

285

dade dos veículos

 Observações: a manutenção deverá ser garantida com o apoio 
e cobrança da comunidade local para que o poder público ga-
ranta os equipamentos de segurança viária

_ ALARGAMENTO DE PASSEIOS

 Observações: ações a partir da avaliação de dados como volu-
me de pessoas, usos do solo, definindo as dimensões apropria-
das para cada trecho de via. 

_ ALARGAR AS CALÇADAS retirando o espaço de estaciona-
mento (a via não é lugar para o estacionamento)

_ Iluminar as FAIXAS DE PEDESTRES e aumentar os TEMPOS 
SEMAFÓRICOS

 Observações: considerar retirar os estacionamentos apenas 
onde as calçadas são muito estreitas

_ HIGIENIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO: diminuição ou supressão 
dos suportes implantados na calçada, para que não virem obs-
táculos, focando nas rotas com circulação de crianças (equipa-
mentos de educação e saúde)

 Observações: Há duas opções, relocar a sinalização ou aumen-
tar as calçadas quando for preciso. 

_ SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE: desenvolver, através de um gru-
po de trabalho intersecretarial, uma proposta de diretrizes com no-
vos conceitos de sinalização e acessibilidade, priorizando pedestres. 

 Observações: Após, identificar pontos para implementação de 
mudanças, tendo em conta que cada órgão público tem seu 
usuário como prioridade. 

_ REVISÃO DOS TEMPOS SEMAFÓRICOS: Aumentar o tempo se-
mafórico da fase para pedestres sincronizando vários cruzamentos 
para manter a fluidez do tráfego.
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Para o segundo e último exercício, os técnicos se reagrupa-
ram a fim de priorizar as ações propostas. A própria dinâmica facilita-
va o debate entre os técnicos e foi muito rica no seu resultado. 

AÇOES “GANHO RÁPIDO”  

(pouco impacto, pouca dificuldade)

 SP Urbanismo, ONG Arrastão, POLI USP 

_ Pesquisa em âmbito de 600 m dos percursos das crianças até 
equipamentos

_ Levantamento de pontos de interesse convergentes (infraestru-
tura, acidentes, equipamentos) para propostas de redesenho 



Workshops técnicos municipais

287

SP Obras, SP Trans

_ Linhas de ônibus de fácil acesso a equipamentos

_ Abrigos seguros

_ Educação de trânsito

_ Conscientização de motoristas para criança na via

CET 

_ Identificar focos de Primeira Infância potenciais para intervenções

_ Aumentar tempos de verde

_ Garantir travessias com sinalização adequada

 AÇÕES “ALTO RETORNO DO INVESTIMENTO”

(muito impacto, pouca dificuldade)

SP Urbanismo, ONG Arrastão, POLI USP 

_ Promover encontros com mães de crianças de 0 a 3, nos equi-
pamentos/ONG mas também nas comunidades

CET 

_ Diminuição da velocidade das vias

_ Higienização de suportes de sinalização em calçadas

_ Aumento da largura de calçadas

_ Revisar tempos semafóricos

AÇÕES “ESTRUTURAIS”

 (muito impacto, muita dificuldade)

SP Urbanismo, ONG Arrastão, POLI USP

_Espaços públicos mais lúdicos, agradáveis e seguros

_Parcerias e zeladoria

_ Mobilizar a rede socioassistencial

_ Manutenção dos equipamentos
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SP Obras, SP Trans

_ Programa educativo para conduzir pessoas para o transporte 

público (política de governo)

_ Priorizar o pedestre no planejamento e execução de empreen-

dimentos

CET

_ Alargar as calçadas estreitas retirando estacionamentos

_ Melhoria dos passeios públicos

_ Reduzir as travessias com aumento dos passeios

_ Rotas acessíveis (investimento justificado através de dados)

_ Conscientização e formação dos técnicos das empresas

_ Priorizar a circulação de pedestres (sem interferências partidárias)
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O resultado do Workshop demonstrou alguns pontos importan-

tes para a concretização do projeto Urban95 em havendo participa-

ção e envolvimento do prefeito. Primeiramente apontou ser possível 

o envolvimento dos técnicos da prefeitura, essenciais para garantir a 

implantação e continuidade de qualquer programa de intervenção 

urbana. 

Além disso, demonstrou ser factível a interação entre os dife-

rentes setores da administração municipal, mostrando viável a inte-

gração dos principais entes na formulação de uma política pública 

voltada para a Primeira Infância. Por fim, sinalizou a possibilidade de, 

com o envolvimento da comunidade, forjar um trabalho de base que 

suporte ações demandadas pela gerência do programa no cerne 

Administração Municipal.

 



Participação
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Fundado em 1968, o Projeto Arrastão vem atuando na região do 
Campo Limpo no acolhimento e atendimento às famílias em situa-
ção de pobreza.

O apoio da Ong como organizadora e apoiadora dos vínculos 
com o território fechou o tripé de apoiadores – Poder Executivo, Le-
gislativo e entidade social –, que passou a suportar o processo de 
fortalecimento e capilarização da rede de stakeholders. 

A ONG Arrastão articulou, junto com as UBS - Unidades Básicas 
de Saúde da região, encontros com famílias (gestantes, pais e mães 
de bebês de 0 a 5, avós). O que seria uma primeira proposta de 8 
encontros, foi posteriormente ampliada para 22 encontros.

Como se pode ver na tabela a seguir, esses 22 encontros fo-
ram organizados em locais diferentes, em torno de palestras e trei-
namentos diversificados, que abordaram desde os direitos e deveres 
de pais e responsáveis para garantir o cuidado e proteção da criança, 
até o fortalecimento de vínculos afetivos, investindo na interação de 
pais e filhos.

Oficinas de Sling, as consequências que problemas conjugais 
podem trazer no desenvolvimento das crianças e também de seus 
familiares, foram outras rodadas que reuniram mães e cuidadores 
nos encontros coordenados pelo Projeto Arrastão.

No total, entre mães, gestantes e responsáveis de crianças de 
0 a 3 anos, mais de 260 pessoas se cadastraram nos 22 encontros 
organizados.
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Parent + / Nurturing Care_1a etapa projeto

Cronograma formações para mães e pais 
ONG Arrastão UBS Arrastão

Sede CHDU* 
(Comunidade 

Leônidas 
Moreira)

UBS Jd M 
Virgínia

Lar Bastista 
(Favela Maria 

Virgínia)
UBS Mitsutami

Fortalecimento de vinculos afetivos 11/28/2017 11/7/2017 11/27/2017 11/17/2017 12/8/2017

Engajamento pessoal  nos cuidados da 
nova vida

19/01/2018 
31/01/2018

11/29/2017

Diretos e deveres 12/5/2017 11/24/2017

Cuidados e prevenção de riscos 11/14/2017 12/11/2017 12/12/2017

Doenças emocionais da gestação ao 
puerpêrio

12/19/2017 1/5/2018

Problemas conjugais 1/10/2018

Sling - carregando o bebê 10/27/2017 11/13/2017

"Sling e grupos de apoio de mães" 1/22/2018

Introdução alimentar 2/21/2018

Violência 2/7/2018

Quarta na Praça do Campo Limpo 3/28/2017
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LEIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS
O seguinte texto faz um percurso, a modo de uma linha do 

tempo, pelas distintas leis, políticas públicas e programas que possi-
bilitaram os projetos Urban95 e Territórios Educadores na cidade de 
São Paulo. 

PLANOS E LEIS PARA A INFÂNCIA NO BRASIL

O lançamento do 
Plano Nacional da Pri-
meira Infância1 (2010-
2022) no Brasil, elabora-
do pela Rede Nacional 
Primeira Infância (RNPI) 
e aprovado no ano 2010 
pelo CONANDA (Conse-
lho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente), com ampla par-
ticipação social, marcou 
um começo pela preocu-
pação sobre a relação da 
cidade e infância. O Plano propõe ações articuladas de promoção e 
realização dos direitos da criança de até seis anos de idade. Dentre 
as ações finalísticas do PNPI destaca-se a ação que diz respeito a 
um dos direitos mais essenciais da criança, o direito ao brincar; e no 
marco do presente material assinalamos a ação finalística 7, “A crian-
ça e o espaço - a cidade e o meio ambiente” expõe as principais pro-
blemáticas que as crianças sofrem na cidade e traz reflexões muito 
importantes: 

1 DIDONET, Vital (Coord.) Plano Nacional Primeira Infância. RNPI – Rede Nacional 
Primeira Infância, 2010. Disponível em http://primeirainfancia.org.br/wp-content/
uploads/2015/01/PNPI-Completo.pdf    Acesso em 28/04/2019
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“A relação das crianças com a cidade possibilita a 
aquisição de conhecimentos urbanos e sociais que desven-
dam a complexidade citadina. Estar na cidade e viver a ci-
dade e seus acontecimentos diários é aprender e apreender 
seus códigos e signos, é realizar descobertas, conhecer as 
relações sociais e como as pessoas as estabelecem, apren-
der a se locomover pelo espaço, enfim, conhecer a cidade 
na qual se mora.”(RNPI, 2010, p.79)

Com o objetivo de apoiar prefeitas e prefeitos na construção de 
políticas públicas sobre este assunto, a Rede Nacional Primeira Infância 
(RNPI, 2016) criou o projeto A Criança e o Espaço2, com um site próprio 
cujos materiais foram organizados com base em um livro digital.

O Marco Legal da Primeira Infância, sancionado no dia 8 de mar-
ço de 2016, é uma lei que pavimenta o caminho entre o que a ciência 
diz sobre as crianças, do nascimento aos 6 anos, e o que deve determi-
nar a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira 
infância. Como novidade, ela introduz os chamados “direitos positivos”, 
ou seja, da promoção do desenvolvimento infantil. Medidas contra a 
mortalidade infantil, taxas de frequência à escola, imunização, embo-
ra continuem sendo importantes, são menos relevantes para medir o 
bem-estar e a qualidade de vida das crianças hoje do que eram no pas-
sado. (SENADO FEDERAL, C MARA DOS DEPUTADOS, 2015)3

Algumas das propostas da lei são: priorizar a qualificação dos 
profissionais sobre as especificidades da primeira infância, reforçar 

2 RNPI – Rede Nacional Primeira Infância. A Criança e o Espaço: a cidade e o meio 
ambiente, 2016. Disponível em: http://primeirainfancia.org.br/criancaeoespaco/
apresentacao/ Acesso em 28/04/2019

SENADO FEDERAL - C MARA DOS DEPUTADOS. Avanços do Marco Legal Pri-
meira Infância. Cadernos de Trabalhos e Debates. Brasília: Centro de Estudos e 
Debates Estratégicos, 2015. Disponível em:
 https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-a-
vancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia. Acesso 15/04/2019
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a importância do atendimento domiciliar, especialmente em condi-
ções de vulnerabilidade, envolver as crianças de até seis anos na 
formatação de políticas públicas ou garantir às crianças o direito de 
brincar (FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO VIDIGAL)4.

A implementação de todos os direitos urbanos dos cidadãos, 
adultos e menores, estabelecidos pelas leis internacionais e nacio-
nais, serão executados pelos Ministérios competentes através das 
suas diretrizes e os municípios, através das políticas de desenvolvi-
mento urbano.

Uma delas, recomendada pelo PNPI - Plano Nacional Primeira 
Infância e o Marco Legal Primeira Infância, é o PMPI-Plano Municipal 
Primeira Infância. A meta nacional é ter planos para todos os municí-
pios do país até o ano 2022. 

O PMPI é um plano de Estado, intersetorial, que visa o atendi-
mento aos direitos das crianças na primeira infância (até os seis anos 
de idade) no âmbito do município, cuja elaboração é recomendada 
pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016). O objetivo 
central dos PMPI é articular diferentes setores da administração mu-
nicipal com o objetivo de estabelecer metas e complementar suas 
ações, para cumprir o dever do Estado na garantia da prioridade ab-
soluta dos direitos das crianças, previsto na Constituição Federal.

O Plano Municipal pela Primeira Infância é um instrumento polí-
tico e técnico, construído em um processo democrático e participa-
tivo, com participação das diferentes secretarias e órgãos públicos 
da administração municipal, poder legislativo, judiciário e sociedade 
civil, e que contemple a escuta e participação das crianças – sujeito 
de direito a quem se destina o PMPI5.  

4 FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO VIDIGAL. “Marco Legal da Primeira Infância”. 
Disponível em: https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/impacto/marco-legal/ Acesso 
em 11/04/2019  

5 REDE NACIONAL PRIMEIRA INF NCIA. “Plano Municipal Primeira Infância”. Dispo-
nível em: http://primeirainfancia.org.br/pmpi/. Acesso em 14/04/2019
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O Marco Legal Primeira Infância e o lançamento dos Planos 
municipais pela primeira infância possibilitaram os documentos cria-
dos em São Paulo em anos posteriores. 

CURSO INTERNACIONAL DE LIDERANÇA EXECUTIVA EM DESENVOL-
VIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. UNIVERSIDADE DE HARVARD. 

Em 2012, o NCPI – Núcleo Ciência pela Infância (https://ncpi.
org.br/)  criou o Programa de Liderança Executiva em Desenvolvi-
mento da Primeira Infância. Uma formação de 80 horas que busca 
sensibilizar, capacitar e mobilizar lideranças para atuarem para o ple-
no desenvolvimento das crianças na primeira infância. O programa 
do NCPI reúne sete organizações que constituem a iniciativa (Fun-
dação Maria Cecilia Souto Vidigal, Insper, Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, Center on the Developing Child e David 
Rockefeller Center for Latin American Studies ambos da Universida-
de de Harvard, Fundação Bernard van Leer e Porticus).

O Curso tem como objetivo engajar formuladores de políticas 
públicas, gestores públicos e representantes da sociedade civil em 
um diálogo a respeito da ciência do desenvolvimento da primeira 
infância e sobre quão efetivos podem ser sua aplicação para a reso-
lução de um dos mais complexos problemas sociais brasileiros.

Com duração aproximada de quatro meses, o programa é com-
posto por dois módulos presenciais, um realizado nos Estados Unidos, 
na Universidade de Harvard, e o segundo, no Brasil, no Insper (São 
Paulo). Entre estes módulos são realizadas atividades à distância. 

A formação destina-se a lideranças, tais como formuladores de 
políticas públicas, aos gestores públicos e privados, representantes 
de organizações multilaterais e às lideranças de organizações da so-
ciedade civil. Foram realizadas nove edições que contaram com 509 
participantes.  O programa proporciona aos participantes o conheci-
mento e ferramentas necessárias para desenhar e implementar po-
líticas públicas e programas sociais eficazes, tendo contribuído para 
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a formação de ao menos 28 iniciativas, entre elas o Marco Legal da 
Primeira Infância.

No ano 2017 a vereadora da Câmara Municipal de São Paulo, 
Janaína Lima, participou do curso, apresentando junto com seus co-
legas de grupo o Plano de Ação “Incremento da ação legislativa na 
área da Primeira Infância, revitalizando a consciência política sobre 
os direitos da criança e criando condições para o avanço nas po-
líticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos”, identificando uma 
série de ações que, individualmente e no conjunto, trazem a criança 
para a mesa de reuniões, para a sala de debates, para o plenário das 
grandes análises de conjuntura. O objetivo era que a Primeira Infân-
cia fosse um assunto presente no Congresso Nacional, nas Assem-
bleias Legislativas e na Câmara de Vereadores onde estavam atuan-
do, sendo essa presença catalizadora de outras ações no âmbito do 
Poder Executivo.

Foi assim que no Dia da Criança do ano 2017 foi sancionado o 
Marco Legal Primeira Infância [Lei 16710, de 11 de outubro de 2017], 
documento que dispõe as diretrizes a serem tomadas pelo poder 
Executivo na elaboração de políticas públicas voltadas para crianças 
de zero a seis anos.

Também desde o ano 2017, a Fundação Bernard van Leer finan-
cia e apoia o Curso para incluir o tema da cidade e das crianças em 
seu currículo. Nas edições de março de 2017 e 2018, vinte represen-
tantes de cidades latino-americanas onde o programa Urban95 da 
Fundação Bernard van Leer está sendo desenvolvido foram premia-
dos para participar do curso e, a partir daí, realizar planos de ação em 
suas cidades.

PROGRAMA URBAN95 
[https://bernardvanleer.org/pt-br/solutions/urban95-pt/]

A fundação holandesa Bernard van Leer, que tem trabalhado 
em mais de 50 países e investido cerca de meio bilhão de dólares 
em sua missão de “melhorar as oportunidades das crianças peque-
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nas que crescem em condições sociais e econômicas desfavoráveis’’ 
lança nesse mesmo ano de 2016 o programa Urban95.  

O objetivo é favorecer a todas as crianças para que tenham um 
bom começo na vida, não só como uma questão de justiça, mas 
também uma forma eficaz para construir sociedades mais pacíficas, 
prósperas e criativas. Como muitas famílias se deslocam para a ci-
dade em busca de um futuro melhor, uma de suas principais áreas 
de trabalho é o desenho de cidades que contribuam para o desen-
volvimento saudável da criança. Esse é o intuito do Urban95, que 
atualmente desenvolve pilotos, ações e políticas públicas em vários 
países do mundo: Brasil (Boa Vista, Recife e São Paulo), Colômbia 
(Bogotá) e Peru (Lima) na América Latina, além de Índia, Israel, Jor-
dânia, Países Baixos e Turquia.

O projeto piloto Urban95 Campo Limpo, desenvolvido pela 
ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos para a Prefeitu-
ra de São Paulo, com suporte da Fundação Bernard Van Leer e apoio 
da Bloomberg Philanthropies, concluiu sua primeira etapa de cinco 
meses em março de 2018, disponível na primeira parte da presente 
publicação. 

O objetivo do piloto foi diagnosticar a situação das crianças de 
0-5 anos, suas famílias e cuidadores, a partir de duas intervenções 
urbanas significativas que a Prefeitura de São Paulo previa realizar 
naquela região.

TERRITÓRIOS EDUCADORES

Na edição do ano 2018, o Curso Internacional de Liderança 
Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância contou com a 
presença de um grupo de São Paulo. Integrando a comitiva estavam 
o vereador Police Neto; Claudio Bernardes, Presidente do Conselho 
Consultivo do Secovi-SP e do Conselho de Gestão de Urbanismo e 
Licenciamento da prefeitura; e João Octaviano Neto, que em março 
de 2018 era presidente da CET (Companhia de Engenharia de Tráfe-
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go de São Paulo), e posteriormente, em junho de 2018, na finalização 
do curso, assumia o cargo de Secretário Municipal de Mobilidade e 
Transportes. 

Os dados coletados no piloto de Campo limpo (ANTP) foram 
utilizados como base para desenvolver seu Plano de Ação, “Territó-
rios Educadores, o espaço público como indutor do desenvolvimen-
to para a primeira infância”. O desafio seria a reestruturação e requa-
lificação de espaços urbanos no entorno de creches e escolas de 
primeira infância, assim como um conjunto de intervenções capazes 
de induzir e proporcionar, de forma positiva e eficiente, os estímulos 
necessários para ajudar no adequado desenvolvimento das crianças, 
disseminando educação e cultura, e melhorar as relações sociais e 
familiares. 

O prefeito Bruno Covas abraçou a ideia e surgiu uma nova polí-
tica municipal, chamada Territórios Educadores. Eles estão inseridos 
no Plano Municipal Primeira Infância de São Paulo lançado em no-
vembro de 2018, e são uma das metas do Plano de Metas da cidade, 
assim como do Plano de Segurança viária. 



305



6



PROGRAMA 
“Territórios
educadores”



308

CURSO INTERNACIONAL DE LIDERANÇA EXECUTIVA EM DE-
SENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INF NCIA (2018), UNIVERSI-
DADE DE HARVARD: PRIMEIROS PASSOS PARA A TRANSIÇÃO 
PARA POLÍTICA PÚBLICA DO PROJETO PILOTO. 

Os avanços sociais conquistados nos últimos anos no Brasil 
criaram uma excelente oportunidade para o desenvolvimento do 
país. Cada vez mais as evidências científicas indicam que as raízes 
de uma sociedade saudável e produtiva podem ser construídas 
na primeira infância. Uma liderança forte e atuante no setor social 
pode alavancar o crescimento e o desenvolvimento nacional, apli-
cando esses conhecimentos científicos nas políticas e nos progra-
mas sociais, estabelecendo as bases para um país mais próspero 
e justo.

O NCPI – Núcleo Ciência pela Infância (https://ncpi.org.br/)  
criou no ano 2012o Programa de Liderança Executiva em Desenvol-
vimento da Primeira Infância, como descrito no capítulo anterior. 

O grupo completo, escolhido para desenvolver projetos rela-
cionados à cidade e infância, financiado pela Fundação Bernard van 
Leer, teve dez representantes de cidades latino-americanas onde o 
programa Urban95 da Fundação Bernard van Leer está sendo de-
senvolvido foram premiados para participar do curso e, a partir daí, 
realizar planos de ação em suas cidades.

- De Bogotá, Guillermo Ávila, Diretor Adjunto de Administração 
Administrativa da DADEP, Departamento de Defensoria do Espaço 
Público de Bogotá, e Felipe Sierra, Consultor Arquiteto da Fundación 
Casa de la Infancia, representando o projeto Urban95 Bogotá, “Crez-
co con mi barrio” (Cresço com meu bairro). 

- Do México, Bernardo Aguilar, de Monterrey, México, assessor 
da Rede Hemisférica de Parlamentares para a Primeira Infância.

- De Recife, Eduardo Machado, Secretário Executivo de Segu-
rança Urbana, Tulio Ponzi, Secretário Executivo de Inovação Urbana 
e os Secretários municipais da Saúde e da Educação, Jailson Correia 
e Alexandre Rebêlo, completaram o grupo. O programa Urban95 Re-
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cife desenvolve vários pilotos com o apoio técnico da ARIES – Agên-
cia Recife de Inovação e Estratégia.

- Integrando a comitiva, como representantes da capital paulis-
ta estavam o vereador Police Neto; Claudio Bernardes, Presidente do 
Conselho Consultivo do Secovi-SP e do Conselho de Gestão de Ur-
banismo e Licenciamento da prefeitura; e João Octaviano Neto, pre-
sidente da CET (Companhia e Engenharia de Tráfego de São Paulo 
em março 2018 e Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes 
na finalização do curso, junho de 2018). 

Como trabalho prévio às sessões na Universidade de Harvard, 
foi organizado um encontro de trabalho para que os membros do 
grupo apresentassem aos colegas os trabalho que desenvolviam 
nas respetivas cidades, com foco no urbanismo e na primeira infância 
(Bogotá, Monterrey, Recife) e sobre São Paulo, Irene Quintáns apre-
sentou a proposta do projeto Campo Limpo, conduzido pela ANTP 
– Associação Nacional de Transportes Públicos em parceria com a 
prefeitura de São Paulo.

Work session . State of Art  

U95 BOGOTÁ 
U95 RECIFE 
U95 SÃO PAULO 
Sheraton Commander Hotel, 
Cambridge - MA 
Lexington room  
10am – 11:30am 
11.03.2018 



310

Uma vez começado o primeiro módulo do curso de aulas te-
óricas na Universidade de Harvard, o grupo de Cidade e infância / 
Urban95 começou o trabalho em grupo. O NCPI representa um mo-
delo de trabalho colaborativo no âmbito da prática, da política e da 
pesquisa, e tem sido muito bem sucedido na criação de um movi-
mento em prol da primeira infância orientado pela ciência no Brasil. 

Todos os conhecimentos aprendidos foram aplicados na ela-
boração de diversos Planos de Ação, que foram desenvolvidos até 
junho do mesmo ano e apresentados no INSPER para sua avaliação. 
Os dez representantes do programa Urban95 foram divididos em três 
subgrupos de trabalho: Grupo 1 – Bogotá e México, Grupo 2 – Recife 
e Grupo 3 – São Paulo, todos eles orientados por Irene Quintáns.

O grupo de São Paulo fez a proposta dos Territórios Educadores, 
tomando como base os dados coletados pela ANTP no projeto piloto. 
O trabalho incluía várias fases: estudo etnográfico da população afeta-
da, ideação, desenho de mapa de atores envolvidos, entre outras, de-
senvolvendo elas junto com o trabalho de campo no Campo Limpo. 
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Quando concluída a proposta, a equipe de São Paulo fez a apre-
sentação dos materiais produzidos (documento escrito, apresentação 
de power point e banner), para sua avaliação final.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E COMPROMISSOS

Após o lançamento do Marco Legal Primeira Infância de São 
Paulo [Lei 16710, de 11 de outubro de 2017], o compromisso muni-
cipal continuou, e em data 28 de junho de 2018 foi instituído pelo 
Decreto nº 58.294, o Comitê Gestor Intersetorial da Política Municipal 
Integrada pela Primeira Infância. Ele coordena a elaboração partici-
pativa de propostas que representam um grande pacto entre famí-
lias, sociedade e Estado, definindo metas e estratégias voltadas à 
primeira infância.

No dia nove do mês de novembro de 2018 o prefeito da cida-
de de São Paulo, Bruno Covas, junto com a subprefeita de Campo 
Limpo, o grupo de Harvard (o Presidente do Conselho Consultivo do 
Secovi-SP Cláudio Bernardes,  o Secretário Municipal de Mobilidade 
e Transportes João Octaviano e o vereador Police Neto), assim como 
a Vereadora Janaína Lima e outros representantes do governo e so-
ciedade civil, inauguraram as primeiras intervenções dos Territórios 
Educadores na Praça do Campo Limpo. 

Nesse mesmo mês foi 
lançado o Plano Municipal 
Primeira Infância de São 
Paulo1 [Decreto n.58.514, de 14 
de novembro de 2018], o qual, 
de forma pioneira, inclui a 
componente territorial através 
dos Territórios Educadores 
como uma das suas metas: 

EIXO ESTRATÉGICO II -   META 5:  Tornar o ambiente da cidade 
mais acolhedor para as crianças de 0 a 6 anos 

1 PREFEITURA DE SÃO PAULO. “Plano  municipal da primeira infância”. Disponível 
em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/primeira_infan-
cia/index.php. Acesso 14/04/2019
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  ESTRATÉGIAS: 

5.1  Adequar as calçadas e o transporte público para garantir 
mobilidade segura e acessível para as crianças na primei-
ra infância e seus cuidadores. 

5.2  Estimular a criação e revitalização de espaços urbanos, 
ociosos ou não, tornando-os áreas verdes ou praças com 
espaços de brincar acessíveis, por meio de parcerias en-
tre o poder público e a iniciativa privada ou sociedade 
civil, prevendo mecanismos que garantam sua preser-
vação, a fim de promover a integração família/criança/
natureza. 

5.3  Ampliar a oferta de espaços lúdicos e acessíveis, em equi-
pamentos públicos e privados, considerando as especifi-
cidades da primeira infância, o princípio do livre brincar e a 
convivência intergeracional. 

5.4  Estimular a criação de territórios educadores** com a 
participação de equipamentos públicos e privados, pro-
movendo parcerias para sua preservação. 

5.5  Garantir a construção de áreas de lazer para crianças no 
interior dos novos conjuntos habitacionais, considerando 
as especificidades da primeira infância.  

 

** Para este Plano, territórios educadores são espaços públi-
cos diferenciados, localizados no entorno de unidades de educação 
infantil, compostos por “trilhas” (acessos) e “estações” educadoras ao 
longo destas, segurança viária e modais de mobilidade entre locais 
de alta densidade residencial e equipamentos públicos, com vias e 
calçadas adequadas e seguras para pedestres. O desenho parte do 
conceito de espaço público como local de aprendizado e interações, 
e se baseia no reconhecimento da importância e influência do entor-
no na vida das pessoas.
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42 PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA

5. 
Tornar o ambiente da 
cidade mais acolhedor 
para as crianças de 0 a 
6 anos 

5.1  Adequar as calçadas e o transporte público para garantir mobilidade 
segura e acessível para as crianças na primeira infância e seus cuidadores.

5.2  Estimular a criação e revitalização de espaços urbanos, ociosos ou não, 
tornando-os áreas verdes ou praças com espaços de brincar acessíveis, por 
meio de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada ou sociedade 
civil, prevendo mecanismos que garantam sua preservação, a fim de 
promover a integração família/criança/natureza.

5.3  Ampliar a oferta de espaços lúdicos e acessíveis, em equipamentos 
públicos e privados, considerando as especificidades da primeira infância, 
o princípio do livre brincar e a convivência intergeracional.

5.4  Estimular a criação de territórios educadores14 com a participação 
de equipamentos públicos e privados, promovendo parcerias para sua 
preservação.

5.5  Garantir a construção de áreas de lazer para crianças no interior dos 
novos conjuntos habitacionais, considerando as especificdades da primeira 
infância.

6. 
Ampliar a 
participação de 
gestantes, crianças 
de 0 a 6 anos e 
suas famílias/
cuidadores em 
atividades voltadas 
à primeira infância, 
que estimulem 
e favoreçam o 
desenvolvimento 
humano

6.1  Desenvolver ações durante a Semana do Brincar visando a 
sensibilização das famílias, dos cuidadores e da sociedade em geral sobre a 
importância do brincar para o desenvolvimento integral da criança.

6.2  Sensibilizar gestantes, famílias, cuidadores e a comunidade do entorno 
das crianças de 0 a 6 anos para a utilização e preservação de locais para a 
primeira infância e para a participação em atividades culturais, esportivas 
e de lazer.

6.3  Ampliar a oferta de atividades para a primeira infância nos centros 
culturais, cinemas, teatros, museus, bibliotecas e parques municipais, 
garantindo acessibilidade.

6.4  Ampliar a oferta de atividades físicas e modalidades esportivas nos 
equipamentos públicos para crianças na primeira infância com e sem 
deficiência.

6.5  Ampliar a oferta de atividades físicas orientadas para gestantes.  

6.6  Ampliar a instalação de bibliotecas infantis nas bibliotecas municipais.

6.7  Implementar iniciativas de estímulo à leitura parental.

6.8  Ampliar os mecanismos de comunicação sobre os serviços públicos 
disponíveis para gestantes e crianças na primeira infância e as formas de 
acesso a eles.

6.9  Promover a divulgação da agenda cultural e de outras atividades 
voltadas para gestantes e crianças na primeira infância nos respectivos 
territórios.

META ESTRATÉGIAS

14. Para este Plano, territórios educadores são espaços públicos diferenciados, localizados no entorno de unidades 
de educação infantil, compostos por “trilhas” (acessos) e “estações” educadoras ao longo destas, segurança viária 
e modais de mobilidade entre locais de alta densidade residencial e equipamentos públicos, com vias e calçadas 
adequadas e seguras para pedestres. O desenho parte do conceito de espaço público como local de aprendizado e 
interações, e se baseia no reconhecimento da importância e influência do entorno na vida das pessoas.

EIXO ESTRATÉGICO II
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No começo do ano 2019, a prefeitura faz uma revisão progra-
mática do Programa de Metas da cidade para o biênio 2019-2020. O 
Programa apresentado em abril estima gastar R$ 15,3 bilhões para 
executar ações em três eixos – Cuidar, Proteger e Inovar, divididos 
em 36 objetivos estratégicos e 71 metas. Segundo Bruno Covas, são 
25 novas metas nesta versão atualizada do plano. 

No Programa, parte dos recursos são destinados para a re-
dução da vulnerabilidade na primeira infância (R$ 1.028,8 milhões), 
sendo este o objetivo estratégico 14 do Plano, com a meta de “re-
duzir a vulnerabilidade de crianças de 0 a 6 anos nos 10 distritos 
mais vulneráveis para a primeira infância no município, por meio 
da garantia de atendimento mínimo, conforme padrão, e imple-
mentação de estratégias previstas no Plano Municipal pela Pri-
meira Infância”.    

Na ficha técnica correspondente, a meta 14.1 quer a tender, con-
forme padrão, a 80% do total das crianças de 0 a 6 anos em situação 
de vulnerabilidade nos 10 distritos mais vulneráveis. 

O indicador diz respeito ao percentual total de crianças de 0 
a 6 anos, cujas famílias são beneficiárias do programa Bolsa Famí-
lia, atendidas conforme padrão, nos seguintes distritos: Brasilândia, 
Capão Redondo, Jardim  ngela, Grajaú, Pedreira, São Rafael, Iguate-
mi, Cidade Tiradentes, Lajeado e Itaim Paulista. O denominador da 
fórmula representa o número total de crianças de 0 a 6 anos, cujas 
famílias são beneficiárias do programa Bolsa Família, nestes distritos, 
em julho de 2018 = 92.723

[Entende-se por atendimento padrão, o acesso da criança a 
serviços e programas voltados à primeira infância nas áreas de saú-
de, educação e assistência social, de acordo com as necessidades 
de cada faixa etária e as diretrizes dos programas e serviços].

Como parte das iniciativas, a 14.d é “Implementar Territórios 
Educadores nos distritos prioritários para a primeira infância”, sendo a 
Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade a responsável.
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Cidadão 

Proteger 

INICIATIVAS (cont.) 

14.c Promover a capacitação dos conselheiros tutelares (SMDHC) 
 
14.d Implementar Territórios Educadores nos distritos prioritários para a primeira infância (SMT) 
 
14.e Ampliar o número de matrículas em creches, garantindo a qualidade do atendimento (35 

mil vagas) (SME) 
 
14.f Implementar o Currículo da Cidade: Educação Infantil, desenvolvendo programa de 

formação continuada para os Supervisores Escolares, Diretores de Escola, Coordenadores 
Pedagógicos e Docentes (SME) 

 
14.g Ampliar o programa Minha Biblioteca para a educação infantil (SME) 
 
14.h Reduzir a desnutrição de gestantes e crianças de 0 a 6 anos e a obesidade na primeira 

infância (SMS) 
 
14.i Implementar a fase II do programa Leve Leite (SMADS) 
 
14.j Ampliar serviços de acolhimento familiar, implantando 1 convênio por cada macroregião, 

totalizando 5 convênios (SMADS) 
 
14.k Realizar visitação domiciliar com atenção integral e integrada para atendimento da 

população na primeira infância e suas famílias, em situação de vulnerabilidade (SMS e 
SMADS) 

 
14.l Instalar espaços lúdicos e educativos para crianças de 0 a 6 anos em equipamentos 

culturais localizados nos distritos prioritários para a primeira infância (SMC) 
 
14.m Ampliar e qualificar a assistência à gestação, ao parto e ao recém-nascido, articulando a 

Rede de Atenção Básica e de média e alta complexidade (SMS) 
 
14.n Atingir a cobertura vacinal de 90% para as vacinas BCG e Rotavírus e de 95% para as 

vacinas Poliomielite, Pentavalente, Pneumocócica 10 V, Meningocócica C Conjugada, SCR e 
Hepatite nas crianças com menos de 2 anos de idade no município (SMS) 

 
14.o Reordenamento e implantação de novas unidades de SAICAs (Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes) (SMADS) 
 
14.p Assegurar estrutura necessário para o funcionamento dos Conselhos Tutelares (SMSUB) 

Reduzir a vulnerabilidade na primeira infância 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14 
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VALOR-BASE ANO BASE UNIDADE DE MEDIDA FONTE 

92.723 jul/2018 % Secretaria do Governo Municipal 

EXECUTADO NO BIÊNIO 2017/2018 

No primeiro biênio da gestão foi elaborado de forma participativa o Plano Municipal da Primeira Infância 
(PMPI), lançado em novembro de 2018, ao qual a meta está relacionada. O indicador é novo e não possui 
série histórica.  

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

(Número total de crianças 
de 0 a 6 anos em situação 
de vulnerabilidade 
atendidas conforme padrão 
nos 10 distritos mais 
vulneráveis / Número total 
de crianças de 0 a 6 anos 
em situação de 
vulnerabilidade nos 10 
distritos mais vulneráveis 
em jul/2018) *100 

O indicador diz respeito ao percentual total de crianças de 0 a 6 anos, 
cujas famílias são beneficiárias do programa Bolsa Família, atendidas 
conforme padrão, nos seguintes distritos: Brasilândia, Capão Redondo, 
Jardim Ângela, Grajaú, Pedreira, São Rafael, Iguatemi, Cidade Tiradentes, 
Lajeado e Itaim Paulista. O denominador da fórmula representa o número 
total de crianças de 0 a 6 anos, cujas famílias são beneficiárias do 
programa Bolsa Família, nestes distritos, em julho de 2018 =  92.723  
Entende-se por atendimento padrão, o acesso da criança a serviços e 
programas voltados à primeira infância nas áreas de saúde, educação e 
assistência social, de acordo com as necessidades de cada faixa etária e as 
diretrizes dos programas e serviços. Padrão de atendimento mínimo: 
a) Atendimento na educação infantil; 
b) Benefício do programa Leve Leite; 
c) Vacinação conforme idade e calendário vacinal; 
d) Atendimento por serviço de visitação domiciliar; 
e) Acompanhamento pela rede de atenção básica de saúde. 

Atender, conforme padrão, a 80% do total das crianças de 0 a 6 anos em 
situação de vulnerabilidade nos 10 distritos mais vulneráveis 

META 
14.1 

FICHAS TÉCNICAS 

Cidadão 

Proteger 

Reduzir a vulnerabilidade na primeira infância 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14 
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Lançamento internacional  
do programa Urban95  

(Fundação Bernard van Leer) 
Parceria com governos municipais 

2016 
Prefeitura de São Paulo:  

Piloto Urban95 Campo Limpo 
(através da ANTP – Associação 

Nacional de Transportes Públicos) 
Entrega do Diagnóstico e 

Metodologia de pesquisa e medição 
de impacto em março.2018 

Curso Internacional Liderança 
Executiva em Desenvolvimento da 

Primeira Infância  
[vereadora Janaína Lima] 

Entrega do Plano de ação de São 
Paulo, “Plano de Ação: Incremento 

da ação legislativa na área da 
Primeira Infância, revitalizando a 

consciência política sobre os 
direitos da criança e criando 
condições para o avanço nas 

políticas públicas para as crianças 
de 0 a 6 anos”. 

Marco Legal Primeira Infância  
[Lei Federal nº 13.257, de 8 de março 

de 2016] 
atribui ao Estado o dever de estabelecer 
políticas, planos, programas e serviços 

para a primeira infância que atendam às 
especificidades dessa faixa etária, visando 
a garantir seu desenvolvimento integral 

Marco Legal Primeira Infância  
de São Paulo 

[Lei 16710, de 11 de outubro  
de 2017] 

dispõe as diretrizes a serem tomadas 
pelo poder Executivo na elaboração de 

políticas públicas voltadas para 
crianças de zero a seis anos 

LEIS e POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROGRAMAS 1/2 

2017 2017-18 

Curso Internacional Liderança 
Executiva em Desenvolvimento 

da Primeira Infância [Cláudio 
Bernardes, João Octaviano, 

vereador Police Neto] 
Entrega do Plano de ação de São 
Paulo, “Territórios Educadores”, 
com base dos dados do Projeto 
piloto Urban95 Campo Limpo 

LEIS e POLÍTICAS PÚBLICAS 

Plano Municipal pela Primeira  
Infância 2018-2030 

(Decreto n.58.514, de 14 de 
novembro de 2018] 

estabelece as bases que nortearão as 
ações necessárias para proporcionar 

uma primeira infância plena, 
estimulante e saudável para as crianças 

no Município, principalmente para as 
mais vulneráveis, por meio da definição 

de eixos estratégicos e metas. 

Comitê Gestor Intersetorial da 
Política Municipal Integrada pela 

Primeira Infância 
[instituído pelo Decreto nº 58.294, 

de 28 de junho de 2018] 
Coordena a elaboração 

participativa de propostas que 
representam um grande pacto 

entre famílias, sociedade e 
Estado, definindo metas e 

estratégias voltadas à primeira 
infância 

 

Plano Municipal de 
Segurança Viária 2019 -2028 

[Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes] 

Produtos previstos para o 
biênio 2019-20: Implantar 

Territórios Educadores 
(contido no Programa de 

Metas da Prefeitura) 

Plano de Metas Municipal  
Revisão programática 2019-

2020 
Objetivo estratégico 14: Reduzir a 

vulnerabilidade na primeira 
infância.  

Iniciativa 14.d Implementar 
Territórios Educadores nos 
distritos prioritários para a 

primeira infância (SMT)  

Programa municipal 
“Territórios Educadores” 
Viabilizado pelo  Prefeito 

Bruno Covas, foi lançado em 9 
de novembro de 2018 pela 

Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes 

PROGRAMAS 2/2 

2018 2019 
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Curso Internacional Liderança 
Executiva em Desenvolvimento 

da Primeira Infância [Cláudio 
Bernardes, João Octaviano, 

vereador Police Neto] 
Entrega do Plano de ação de São 
Paulo, “Territórios Educadores”, 
com base dos dados do Projeto 
piloto Urban95 Campo Limpo 

LEIS e POLÍTICAS PÚBLICAS 

Plano Municipal pela Primeira  
Infância 2018-2030 

(Decreto n.58.514, de 14 de 
novembro de 2018] 

estabelece as bases que nortearão as 
ações necessárias para proporcionar 

uma primeira infância plena, 
estimulante e saudável para as crianças 

no Município, principalmente para as 
mais vulneráveis, por meio da definição 

de eixos estratégicos e metas. 

Comitê Gestor Intersetorial da 
Política Municipal Integrada pela 

Primeira Infância 
[instituído pelo Decreto nº 58.294, 

de 28 de junho de 2018] 
Coordena a elaboração 

participativa de propostas que 
representam um grande pacto 

entre famílias, sociedade e 
Estado, definindo metas e 

estratégias voltadas à primeira 
infância 

 

Plano Municipal de 
Segurança Viária 2019 -2028 

[Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes] 

Produtos previstos para o 
biênio 2019-20: Implantar 

Territórios Educadores 
(contido no Programa de 

Metas da Prefeitura) 

Plano de Metas Municipal  
Revisão programática 2019-

2020 
Objetivo estratégico 14: Reduzir a 

vulnerabilidade na primeira 
infância.  

Iniciativa 14.d Implementar 
Territórios Educadores nos 
distritos prioritários para a 

primeira infância (SMT)  

Programa municipal 
“Territórios Educadores” 
Viabilizado pelo  Prefeito 

Bruno Covas, foi lançado em 9 
de novembro de 2018 pela 

Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes 

PROGRAMAS 2/2 

2018 2019 



LEIS e POLÍTICAS PÚBLICAS 
Marco Legal Primeira Infância 
[Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016] 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm

Marco Legal Primeira Infância de São Paulo 
[Lei 16710, de 11 de outubro de 2017] 
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16710-de-11-de-outubro-de-2017

Comitê Gestor Intersetorial da Política Municipal Integrada pela Primeira 
Infância 
[instituído pelo Decreto nº 58.294, de 28 de junho de 2018] 
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sao-paulo/decre-
to/2018/5829/58294/decreto-n-58294-2018-regulamenta-o-artigo-8-da-
-lei-n-16710-de-11-de-outubro-de-2017-que-dispoe-sobre-a-instituicao-
de-comite-gestor-intersetorial-da-politica-municipal-integrada-pela-pri-
meira-infancia

Plano Municipal pela Primeira  Infância 2018-2030 
(Decreto n.58.514, de 14 de novembro de 2018] 
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-58514-de-14-de-no-
vembro-de-2018

Plano de Metas Municipal - Revisão programática 2019-2020 
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/up/Programa%20
Metas%202019-2020_texto.pdf

Plano Municipal de Segurança Viária 2019 -2028 [Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes] AGUARDANDO PUBLICAÇÃO NO MÊS DE MAIO 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/vida_se-
gura/index.php?p=262886

PROGRAMAS 
Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância 
https://ncpi.org.br/frentes-de-atuacao/lideranca-executiva/

Programa Urban95 em parceria com governos municipais (Fundação 
Bernard van Leer) 
https://bernardvanleer.org/pt-br/solutions/urban95-pt/

BIBLIOGRAFIAS URBAN95 
Site Urban95 
https://bernardvanleer.org/pt-br/solutions/urban95-pt/
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Urban95 Challenge 
http://www.redocara.com/urban95-challenge-latam  y https://bernardvanleer.
org/es/solutions/urban95-es/

Stater kit Urban95 
https://bernardvanleer.org/news/available-now-the-urban95-starter-kit/

GEHL, JAN Space to Grow. Ten principles that support happy,healthy families in a 
playful, friendly city 
https://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/gehlinstitute_spaceto-
grow_single_pa?embed_cta=read_more&embed_context=embed&embed_do-
main=bernardvanleer.org

ARUP Cities Alive. Designing for urban childhoods 
https://www.arup.com/publications/research/section/cities-alive-designing-for-
-urban-childhoods

Child Friendly Urban Design. Observations on public space from Eindhoven (NL) 
and Jerusalem (IL) 
https://bernardvanleer.org/publications-reports/child-friendly-urban-design-ob-
servations-on-public-space-from-eindhoven-nl-and-jerusalem-il/

Mix and match. Tools to design urban play 
https://bernardvanleer.org/publications-reports/mix-match-tools-to-design-ur-
ban-play/

8-80. Building better cities with young children and families 
https://www.880cities.org/wp-content/uploads/2017/11/BvLF-8-80-Cities-Re-
port-Final.pdf

BIBLIOGRAFIAS  CIDADE E INFÂNCIA 
Neurociência e primeira infância 
https://developingchild.harvard.edu/

Ruas do Brincar (Playout Streets UK) 
http://playingout.net/wp-content/uploads/2017/07/Playing-Out-Survey-Re-
port-2017.pdf 

Programa Centro Aberto – São Paulo 
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/centro-aberto/

A cidade das crianças – Francesco Tonucci 
https://www.lacittadeibambini.org/es/
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Cidades amigas da infância – UNICEF 
Child Friendly Cities http://childfriendlycities.org/ - Ciudades amigas de la 
infancia (http://ciudadesamigas.org)

Red OCARA 
www.redocara.com

Ludantia, I Bienal Internacional de Educación de Arquitectura para la In-
fancia y Juventud (España) 
http://ludantia.wixsite.com/bienal-internacional

BIBLIOGRAFIAS MOBILIDADE 
ANTP, Avaliando a qualidade da mobilidade urbana: aplicação de meto-
dologia experimental, Caderno Técnico 23, São Paulo, 2015.

Diaz Olvera, L, Plat, D and Pochet, P (1997) ‘Les mobilités quotidiennes 
deux pauvres à Bamako et Ouagadougou’ in Mobilité et politiques de 
transport das les villes en développement, INRETS, Paris, pp119–134.

Hagerstrand, T (1970) ‘What about people in regional sciences?’, Papers of 
the Regional Science Association n 24, pp 7 – 21 

(1987), ‘Human interaction and spatial mobility: retrospect and prospect’ in 
Nijkamp, P. and Reichman S. (eds), Transportation Planning in a changing 
world,  GOWER/European Science Foundation, Netherlands.

Vasconcellos, Eduardo A. (2001) Transporte Urbano, espaço e equidade, 
Annablume, São Paulo. 

Vasconcellos e Scatena, (1996) Avaliação social em transportes utilizando 
pesquisas de origem-destino, Revista dos Transportes Públicos 72:57-70.






