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Os transportes públicos terrestres caracterizam-se como um meio de deslocamento de 

pessoas dentro ou fora das cidades através de pagamento (tarifas), sendo estes 

particulares (mototaxi, taxi, etc.) ou coletivos (ônibus, trens, etc.) entre os quais se 

destacam os ônibus devido à capacidade de transportar um número significativo de 

usuários sendo estes os mais utilizados na mobilidade das pessoas dentro das cidades. 

Inspirando-se em realidades de cidades de outros países que nas últimas décadas têm 

adotado ônibus com espaços de visibilidade panorâmica para o transporte de pessoas 

que visitam as cidades realizando atividades turísticas, os quais são conhecidos 

popularmente como “Jardineiras”, algumas cidades têm optado pela adoção dos ônibus 

panorâmicos como alternativas de apropriação dos espaços urbanos pelo turismo. Este 

projeto de Iniciação Científica faz parte de uma das preocupações de um projeto de 

pesquisa maior financiado pelo CNPq (edital universal 14/2013, processo 472964/2013-

5) o qual está em seu segundo ano de realização e busca fornecer alternativas para a 

consolidação dos espaços turísticos do Estado da Paraíba. Para este projeto 

selecionamos a cidade de Campina Grande tendo como ponto de referência os 

resultados de projetos de iniciação científica obtidos por Santos (2011), ao evidenciar, 

através de mapeamento que a violência urbana se apresenta como um dos principais 

fatores limitantes da ambiência urbana e; por Marques (2013) ao identificar que os 

pontos turísticos evidenciados em Campina Grande possuem como principal problema 

as dificuldades de mobilidade entre os mesmos. Com base neste quadro de referências 

apresentamos como hipótese central o entendimento de que a inclusão do “sistema 

jardineiras” em Campina Grande se apresenta como uma alternativa a consolidação do 

espaço turístico da cidade por possibilitar a redução das situações de risco à violência 

(física ou psicológica) ao visitante, conforme observado em outros espaços urbanos ao 

tempo em que possibilitará uma integração mais eficiente dos pontos turísticos de 



Campina Grande de forma a consolidar a cidade como um espaço turístico tendo como 

principal objetivo identificar um roteiro que possa viabilizar a consolidação do espaço 

turístico de Campina Grande a partir da inclusão do “sistema jardineiras” de transporte 

coletivo. 

 


