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RESUMO 

 

A preocupação a respeito do bairro Vila Santa Cruz, localizado na cidade de 

Franca/SP, surgiu por conta da precária situação visual em que ele se encontra 

atualmente e, além disso, baseia-se nos relatos dos moradores locais, que foram 

apresentados ao Laboratório de Urbanismo da Universidade de Franca (UNIFRAN). 

Com a definição de uma área delimitada para a concepção de uma proposta de 

intervenção, foi inclusa a Praça Dr. Cláudio Borges, as vias públicas interligadas e 

um enorme vazio urbano, dando início as interrogatórios e análises feitos com a 

população local. Essas pesquisas foram realizadas com o intuito de obtenção de 

dados estatísticos reais, para a chegada de uma conclusão final sobre quais 

alterações seriam realmente necessárias para obtenção da melhoria de qualidade 

de vida e da classe econômica do cidadão local. Com a coleta e análise dos dados 

obtidos e finalização do projeto, já com a proposta de intervenção, foi possível sanar 

as principais prioridades dos habitantes locais. 

Palavras-chave: Intervenção urbana; Arborização; Qualidade de vida. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo deste trabalho é uma área urbana localizada na zona sul 

de Franca, cidade brasileira do estado de São Paulo. O Laboratório de Urbanismo 

da Universidade de Franca (LabURB Unifran) decidiu criar um projeto de intervenção 

urbana no bairro Vila Santa Cruz, especialmente focado na Praça Doutor Cláudio 

Borges, na tentativa de diagnosticar deficiências e problemas de questões públicas, 

e, a partir daí, realizar um estudo pontual e focado na busca de soluções, com 

técnicas e conhecimento adquiridos em sala de aula e principalmente no LabURB.  

No Brasil, segundo o Atlas da Violência de 2018, publicado pelo Ipea (Instituto 

de Pesquisas Econômica Aplicada) em parceria com o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, os casos de mortes de forma violenta têm números semelhantes 

ao de países em guerra como a Síria. No bairro Vila Santa Cruz, os índices de 

violência e insegurança se mostraram alarmantes ao início deste trabalho. Apesar 

de se tratar de bairro local, predominantemente residencial, em uma cidade do 

interior, destacaram-se graves problemas, como: a falta de segurança, índices altos 



2 

 

 

de roubo, vazios urbanos, tráfico de drogas, desuso noturno da praça local, 

péssimas condições de iluminação, acessibilidade e notáveis sinais de descuido. Os 

estudos foram iniciados para futura concepção de uma proposta de intervenção. 

 A área total estudada neste artigo está detalhada na Figura 1, onde foi feita 

uma prancha, com os lotes retirados da própria planta do loteamento do bairro, 

adquirido no site da Prefeitura, e é delimitada por: Praça Dr. Cláudio Borges, Rua 

Everton de Paula Merlino, Rua Saldanha Marinho, Rua Prof. Agnelo Morato Júnior, 

Rua Pedro Spessoto, Rua Dr. José Carvalho Rosa, Rua Laura Guerner Guimarães e 

Avenida Major Nicácio. Na Figura 1 também é possível ver o Uso e Ocupação do 

Solo atual de todo o local, feito através de levantamento in loco e fotográfico. 

 

Figura 1: Visão aérea da Praça Doutor Cláudio Borges e seu entorno. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

A história do bairro Vila Santa Cruz começa nos subúrbios da cidade, no 

século XIX, em 1858, numa época em que a agropecuária era a principal atividade 

econômica, já na derrocada do ouro. Nesta expansão em que surgiu o bairro, as 

propriedades latifundiárias começaram a dar lugar a moradias de baixa renda para 

pessoas que vinham de Minas Gerais em busca de oportunidades. Esses moradores 

que ali se instalaram viram-se divididos entre a malha urbana e os grandes 

complexos rurais, até que, em certo momento, o crescimento contemplou 

definitivamente o bairro à malha urbana.  
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O maior crescimento das áreas periféricas, entretanto, se deu no século XX. 

Os primeiros recortes em jornais da Avenida Santa Cruz indicam de 1909: 

 

(...)estão terminadas as obras que esta prefeitura mandou 

executar, com o fim de dar trânsito à rua Santa Cruz, na 

bossoroca existente nos fundos do edifício da Santa Casa de 

Misericórdia. Além de um sólido paredão de pedras, com 

degraus no centro e de concreto no fim deles, onde caem as 

águas pluviais foi ali construído um bueiro duplo, atravessando 

a rua, sem prejudica-los. Ficam também construídos 88 metros 

de sarjeta em ambos os lados do trecho da rua concertado, 

estando agora terminando o respectivo aterro e outros reparos 

indispensáveis para dar à mesma o natural e cômodo trânsito. 

TRIBUNA DE FRANCA APUD BATISTA (1998, p. 43). 

 

Apesar disso, problemas de trânsito e segurança são característicos do 

bairrro desde a década de 90. Segundo Dimas (1998 p. 44), as obras executadas no 

bairro traziam melhorias ao mesmo tempo em que causavam incômodo aos 

moradores, sendo constantemente necessários reparos em avenidas, redes de 

esgoto, elétricas e reservatórios.  

Já em 1991, segundo Dimas (1998), haviam 4.272 habitantes no bairro e um 

total de 1.017 residências, resultando em uma média de 4,20 pessoas por casa. A 

respeito do comércio, haviam ainda 17 indústrias e 119 estabelecimentos. Outra 

informação interessante do bairro notada no decorrer desde estudo foi a alteração 

do nome da praça, que antigamente denominava-se Praça Castelo Branco e foi 

alterada para Praça Dr. Cláudio Borges. Os moradores, em conversas informais e 

entrevistas realizadas, relataram que não se adaptaram com a mudança, e além 

disso, ainda reconhecem a Praça pelo antigo nome. 

 

2 OBJETIVOS 

  

O LabURB teve como objetivo, primeiramente, identificar e escolher uma área 

da cidade de Franca que apresentasse problemáticas acerca de temas abordados 

no Urbanismo, como: legislação e a obediência a esta por parte dos responsáveis 
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pela manutenção e preservação do espaço, sendo estes os moradores, os 

transeuntes temporários, como pedestres e motoristas que passam pelo local, e 

também os órgãos públicos incumbidos de zelar, regularizar e fiscalizar os espaços 

públicos, segurança pública, iluminação, trânsito, problemas sociais como tráfico de 

drogas e criminalidade, entre outros. 

Após análise e identificação, os esforços foram direcionados ao estudo do 

local, usando recursos como materiais contendo o histórico e desenvolvimento do 

bairro desde sua existência, visitas in loco para reconhecimento da área, análises 

específicas e levantamento fotográfico, além de consultas em órgãos públicos como 

a Unidade Básica de Saúde mais próxima ao bairro, a Prefeitura, a Secretaria de 

Saúde e o Arquivo Histórico Municipal. Esses recursos deram base à criação de 

uma metodologia unicamente escolhida para esse caso em específico, afim de criar 

um estudo preciso e mais próximo o possível da necessidade real que o local 

apresentava, para que, finalmente, fosse alcançado o objetivo final: elaborar uma 

proposta real de intervenção urbana voltada ao serviço à comunidade e à melhoria 

da qualidade de vida e cuidado com a cidade 

 

3 METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

O projeto de intervenção foi fundamentado, inicialmente, em uma pesquisa 

teórica que analisou o percurso histórico do local concomitantemente à 

fundamentação bibliográfica particular dos núcleos específicos de estudo do 

LabURB: Núcleo de Arborização (NUARB), Núcleo de Fenômenos Urbanos 

(NUFEU) e Núcleo de Planejamento Urbano (NUPLAN) e, por fim, averiguaram-se 

estudos de casos já aplicados em outros lugares. 

Em um segundo plano, houve o levantamento in loco da área delimitada pelo 

grupo para análise da presente situação do local, contando com uma listagem das 

problemáticas encontradas e levantamento de dados estatísticos perante os 

questionários, com 31 perguntas aplicadas a 40 pessoas, sendo 26 moradores e 14 

frequentadores. Para análise do Uso e Ocupação do Solo foi feita a leitura do mapa 

da área fornecido no site da Prefeitura de Franca. Após esses estudos foi definido o 

que realmente seria intervindo perante levantamento fotográfico do que causa 

incômodo e viola as leis vigentes, a relação dos mobiliários e equipamentos urbanos 

existentes e suas possíveis falhas ou faltas. 
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Por fim com a análise de dados coletados e alinhamento das diretrizes, as 

idéias foram associadas e foi proposto um projeto de intervenção na praça Dr. 

Cláudio Borges e ruas afins citadas acima. 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo os entrevistados, a Praça hoje é o local de maior uso comunitário do 

bairro, 78% disseram que ela representa um símbolo para a Vila Santa Cruz e 65% 

identificou como o lugar que mais gosta, portanto, foi constatado que a Praça Doutor 

Cláudio Borges é o lugar mais importante do local em aspectos visuais e culturais. 

Porém, ao contrário do apreço relatado pelos entrevistados, a paisagem encontrada 

mostra uma Praça sujo, descuidada e com aparência de abandono. A falta de 

manutenção é clara, tanto quanto o descuido dos moradores. 

A praça é predominantemente arborizada, porém após visita in loco foi visto 

que as árvores se encontram em situação irregular, foi observado que os indivíduos 

estavam com as raízes superficiais e aparentes, danificando grandes partes do 

passeio, e, além disso, a copa das árvores cobriam os postes de iluminação, 

intensificando mais ainda esse problema. Após estudos, e pesquisas, foi descoberto 

que a espécie predominante é a Sibipiruna, Caesalpinia pluviosa, totalizando 30 

indivíduos dispostos no perímetro da praça. Essa espécie é característica por ser de 

grande porte, nativa do Brasil, chegando a medir até 28 metros de altura, sendo que 

sua copa pode chegar a até 6 metros de diâmetro. Também foi constatada a 

existência de outras duas espécies, sendo um coqueiro e uma árvore de copa. Estas 

duas espécies teriam supostamente sido plantadas por moradores do local e ainda 

se encontram jovens. 

Foi descoberto um fato interessante após o início dos estudos: todo domingo 

acontece o ensaio da escola de samba Aliados da Santa Cruz e, juntamente com o 

ensaio, acontece uma confraternização, onde a comunidade se une sempre 

almoçar, reunir, conversar e se divertir. 

Na área designada, além da praça, nas ruas dos entornos foram detectados 

problemas de falta de mobilidade, pois arbustos, árvores, vegetação e postes 

bloqueiam o passeio impedindo o acesso e a acessibilidade, sem contar que os 

passeios, por datarem de muito antes da legislação vigente, estão, em sua maioria, 

fora dos padrões exigidos atualmente. 
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Alé, disso, foi detectado um grande vazio urbano localizado entre as ruas 

Saudêncio Lopes Júnior, André Macarini e Avenida Ângelo Pedro. Espaços que não 

realizam sua função social como este, são grandes responsáveis por crescimento 

nas taxas de insegurança e violência. Foi constatado, através do portal da 

Prefeitura, que o a área pertence à Prefeitura de Franca. 

Por se tratar de um espaço público, não é possível aplicar os instrumentos 

urbanísticos previstos pelo Estatuto da Cidade como o IPTU progressivo ou o PEUC 

(parcelamento, edificação ou utilização compulsório), que, quando diz respeito a 

lotes particulares, obrigam o proprietário a edificar ou tomar alguma providência em 

relação ao vazio. Fica reservado ao grupo a sugestão da implantação de uma área 

institucional que vise atender as necessidades da comunidade, como uma Unidade 

Básica de Saúde, por exemplo. 

 

5 RESULTADOS 

 

Para analisar o público do bairro Vila Santa Cruz, foi necessário entender a 

visão pessoal dos habitantes para solucionar os problemas detectados. Assim foi 

elaborado um questionário quali-quantitativo de 31 perguntas que foi aplicado a 40 

moradores e frequentadores do bairro. A metodologia de aplicação dos mesmos foi 

definida em dias e horários diferentes para uma melhor abrangência e diversidade 

de pessoas.  

Depois de coletados os dados e o cálculo do desvio padrão, estes foram 

analisados e definidos numa subdivisão de perfis, primeiro um público predominante 

e economicamente ativo de faixa etária entre 24 a 65 anos, representando 55% dos 

entrevistados, ou seja, contribuintes financeiros a impostos que usam diariamente 

transporte público e particular, e que, provavelmente, fazem uso do bairro nos 

períodos noturnos e em finais de semana. Após isso vem a população jovem, uma 

parte ativa e ainda estudantil, que representa 23% dos entrevistados, e por fim cerca 

de 20% de população idosa, aposentados que recebem benefícios e fazem uso da 

praça diariamente em período matutino. 

A respeito do trânsito, apesar de se tratar de um bairro local, existe um fluxo 

médio-intenso devido à ligação com a Rua Saldanha Marinho que leva diretamente 

ao centro da cidade. 32,5% dos habitantes declararam a qualidade do trânsito de 

péssima a ruim e 25% relatou que o problema é a forma como está definido o fluxo 
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do local. Por isso, foi necessário o olhar para a alteração de fluxo e renovação das 

sinalizações de trânsito. 

No questionário proposto estava presente também interrogatórias sobre a 

Unidade Básica de Saúde (U.B.S.), para entender se a ação do poder público era 

efetiva, se satisfazia os usuários e se atendia bem à comunidade. O que ficou claro 

é que há melhorias a serem feitas, como no atendimento, e há a necessidade de 

mais médicos especialistas para o local. A U.B.S. mais próxima do bairro se 

encontra na Rua Ângela Rosa Scarabuci no Jardim Ângela Rosa e 57,5% dos 

entrevistados fazem uso dela sempre que precisam. 

Apesar da presença de comércios, um ponto destacado pelos moradores foi a 

falta de diversidade e do preço abusivo nos produtos locais, sendo que 97,5% dos 

moradores quase sempre fazem suas compras fora do bairro por esses motivos. Na 

própria Praça há apenas um comércio para atender a comunidade local. 

O que mais se encontra no bairro são casas visualmente irregulares, com 

recuos sendo ultrapassados, mas como previsto em lei essas casas só poderão ser 

regularizadas quando o seu proprietário for fazer alguma alteração nela, pois assim 

terá que ser colocada perante as atuais leis vigentes. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A alteração na Praça foi indiscutível; O fato a ser visto para essa intervenção 

é a insatisfação dos usuários da mesma, sendo que 57,5% declararam sua estrutura 

como péssima ou ruim. Após tudo analisado e discutido em grupo, junto ao 

orientador Prof. Me. Maximiliano Engler Lemos, foi definida como alteração final da 

praça a regularização das árvores plantadas pela Prefeitura, fazendo o canteiro 

circular como proteção das raízes, deixando assim os indivíduos arbóreos em seus 

respectivos locais. Já as árvores plantadas pelos moradores serão realocadas por 

ainda estarem jovens, evitando futuros danos nas calçadas. 

Os caminhos estreitos serão eliminados e o restante será padronizado em 

2,10 metros, conforme rege a legislação, abrangendo uma circulação ideal, e nas 

calçadas existentes no entorno haverá a reconstrução das mesmas. Foi pedida a 

inserção da academia social ao ar livre pelos idosos para a possibilidade de praticar 

exercícios físicos, sendo assim foi inserida no projeto de intervenção criado no 

espaço circular na fronteira superior da Praça. Também haverá a mudança da 
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disposição dos mobiliários da praça para melhor interação social. Como uma área 

anexa à quadra, será feita a inserção de mesas e uma banca de jornal, que também 

servirá de suporte para os ensaios e confraternizações da escola de samba. A 

alteração e inserção da iluminação adequada embaixo das copas das árvores serão 

feitas para melhorar a segurança e visibilidade do local, principalmente no período 

da noite, onde o fluxo de pessoas diminui bastante, e também ocorrerá a instalação 

de lixeiras e do bebedouro, que ficará no ponto hidráulico localizado no espaço 

circular. A quadra está padronizada em 28 metros por 14 metros, as medidas padrão 

de uma quadra de basquete, e terá uso misto, do esporte em conjunto dos ensaios 

da escola de samba, sendo também protegida em dois lados com uma grade para 

que a bola não caia no leito carroçável. Para interação com as atividades da quadra 

terá uma arquibancada aproveitando o desnível presente. 

A instalação de uma estrutura em formato de “U” será feita em frente ao ponto 

de ônibus com bancos, proteção e cobertura para mais conforto e interação social. 

Foi feita também a adição de jardins e vegetação por toda a praça. 

Haverá a inserção de um programa social na Praça, fornecido pela Prefeitura 

de Franca, para mobilização de moradores e sua interação com a mesma, e também 

em um dia durante a semana, foi proposta uma feira de artesãos para 

movimentação da Praça, trazendo oportunidade para vendedores ambulantes que 

ainda não têm um espaço para expor seus trabalhos. 

Nas ruas que se ligam na Praça será proposto o reparo no asfalto por estar 

muito danificado, a alteração e manutenção da sinalização para a correção e 

segurança da locomoção de automóveis e pedestres, a remoção de toda vegetação 

irregular e a suspensão de lixeiras que estejam bloqueando o passeio e, por fim, a 

correção das iluminações dessas vias públicas como o reparo e inserção de postes. 

Sobre a mudança de fluxo no trânsito, na Rua Gaudêncio Lopes Júnior será 

colocada uma sinalização horizontal para indicação da contramão. Na Rua Saldanha 

Marinho será removido o estacionamento da lateral esquerda da via, no trecho da 

Praça, com o intuito de direcionar os veículos para a faixa da direita e permitir que 

possam fazer a passagem de pista enquanto aguardam no pare que será inserido. 

Essas ações são para regularização, pois muitos motoristas entram na contramão 

nesta via citada e, com isso, também irá melhorar o fluxo em ruas que são muito 

paradas, aumentando a movimentação diária, trazendo mais segurança ao local. 
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Estas alterações estão detalhadas nas imagens da maquete eletrônica elaborada 

para a intervenção, na Figura 2: 

 

Figura 2 – Maquete eletrônica da proposta de intervenção. 

 

Fonte: Arquivo pessoal; 
 

Apesar da atual alteração do nome da Praça para Dr. Cláudio Borges, que foi 

proposto por um morador local, esta é popularmente conhecida com o nome antigo 

Praça Castelo Branco, por isso é indicado o retorno do nome juntamente com a 

restauração do monumento do local. 

Foi concluído que essas pequenas alterações são necessárias para trazer o 

bem-estar e a qualidade de vida de cada cidadão residente e frequentador do bairro 

Vila Santa Cruz. Este artigo traz a conscientização da importância dos municípios 

em alterarem primeiramente os pequenos erros visíveis, como uma acupuntura 

(Lerner, 2011), ao invés de tentar solucionar todos os problemas de uma vez. 

O que chama atenção neste bairro é a clara segregação social, pois logo 

abaixo desta área encontra-se uma população de melhor classe econômica e 

padrão de vida. Fica declarada a necessidade da melhoria do local, adequação e 

igualdade sob a aplicação das alterações propostas feitas mediante estudos e 

pesquisas.  
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