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Rodovias são vistas em geral a partir de sua função: permitir a 
mobilidade. Desta perspectiva, a via se mostra como linha 
conectora e a segmentação que promove é pouco percebida. 
Mas além de conexão ela promove também a segregação e a 
fragmentação do espaço. Quando o urbano exerce pressão 
sobre a rodovia ela não tem somente aquela função conectora 
de cidades, ela se torna um "aparato" da própria cidade, ganha 
novos usos. Assim como uma avenida, ela se incorpora ao 
cotidiano daqueles que a vivem, especialmente no de quem 
convive com ela todos os dias. Porém, estruturada como eixo 
ela dificulta a acessibilidade de quem a utiliza de outras 
formas. Este estudo investiga a rodovia Anhanguera (SP 330) 
no seu trecho metropolitano entre Campinas e Sumaré. A 
rodovia pode ter diferentes usos, o que delineia diferentes 
experiências da rodovia (diferentes modos de ser) e, em cada 
caso, diferentes riscos e perigos a enfrentar. Num trecho 
urbano densamente ocupado, o movimento da rodovia se 
mistura ao movimento rotineiro dos moradores e trabalhadores 
da região. A influência exercida pela rodovia pode ser 
percebida nas ruas do entorno onde há, em meio às casas e 
escolas, caminhões e uma grande movimentação de veículos 
de porte. Espaços vizinhos são fragmentados pela via 
interferindo nas condutas dos indivíduos, que passarão a se 
envolver com o espaço de outra maneira, adaptando sua rotina 
ao movimento e alterando seus percursos, para contornar as 
dificuldades de acessibilidade. O entorno da rodovia, do ponto 
de vista de quem passa por ela, é nublado, inexistente. E para 
quem tem a obrigatoriedade de convivência com a sua região 
de influência ela não é um espaço indefinido. No espaço de 
vida destas pessoas a Anhanguera é um “quintal”, e mesmo 
que apresente perigos, ela se constitui como lugar. 
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