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na porção noroeste da Região Metropolitana de Campinas, uma das áreas mais dinâmicas e 
orgânicas, em termos de modos de vida, de toda a região. O enfoque incide não apenas no 
desenho do quadro do como ocorre a mobilidade e a interação entre os municípios, a partir dos 
dados secundários (censos demográficos e pesquisa Origem-Destino – O-D), mas, sobretudo, 
na percepção dos riscos associados a este estilo de vida e suas conseqüências para pensar a 
metrópole e sua estruturação. 
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A vida nas metrópoles brasileiras tem sofrido alterações significativas nos últimos 30 anos, 
produzindo novos padrões espaciais e socioculturais que incidem diretamente na qualidade e no 
padrão de vida das pessoas. Dois traços desta nova forma metropolitana são especialmente 
relevantes para compreender estas transformações e suas implicações: a mobilidade e a 
vulnerabilidade. Nos dois casos, a problemática ambiental está no cerne de toda a discussão. 
Tem aumentado a evidência de relação entre a mobilidade e a vulnerabilidade, seja em termos 
espaciais (lugar-fora do lugar) seja em termos sociais (comunidade-fora da comunidade). Os 
riscos aumentam à medida que aumenta a mobilidade, diminuindo a segurança e 
potencializando a vulnerabilidade, tanto de pessoas e grupos quanto de lugares e regiões. O 
cerne deste argumento está no esgarçamento do espaço de vida e das relações sociais oriundo 
do aumento da mobilidade, fazendo com que os mecanismos de proteção (lugar, família, 
comunidade), que têm alcance limitado, diminuam gradativamente a sua eficácia. A distribuição 
espacial da população, ordenada a partir de grandes corredores viários e da conexão por vias e 
meios de transporte, conecta por um lado e isola por outro, dotando o tecido metropolitano de 
fragmentos conectados por tênues fios. Investigar o desenho dos espaços de vida individuais e 
os riscos e perigos enfrentados quotidianamente pelas pessoas, revela facetas da tensão 
ambiental vivida nas metrópoles, bem como as implicações do padrão de distribuição espacial 
da população e as formas desta de elevar sua segurança, diminuindo a incerteza. Por outro 
lado, o olhar para o a experiência no espaço vivido revela riscos insuspeitos, ao passo que 
outros, aparentemente tão evidentes, são descartados. Esta pesquisa procura delinear este 
caminho, a partir de trabalho de campo realizado na Região Metropolitana de Campinas, 
metrópole do interior paulista que congrega as características do período mais recente da 
metropolização brasileira. 

 
 
 


