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TRABALHO DE CAMPO 
 

 
 
Teremos três momentos em nosso trabalho de campo do 

sábado. Os dois primeiros são relacionados a pesquisas 
apresentadas na sexta-feira, ligadas ao Projeto 
Vulnerabilidade, do Nepo, e outra que se propõe a uma 
experiência vendada da cidade de Campinas. 

 
Figura 01 – Lugares do trabalho de campo 
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1. Via Anhanguera (Campinas-Sumaré) 
Falar em rodovias nos lembra uma movimentação 

intensa de carros em alta velocidade. Os carros que por ela 
passam, levam e trazem um mundo de coisas e pessoas. Em 
geral, as rodovias são caminho para algum lugar, sendo o 
deslocamento sua qualidade de destaque. Porém, se sua 
função é ligar pontos, como é estar entre esses pontos? Viver 
(n)este caminho direciona o olhar para outros de seus 
aspectos; estar fixado em proximidade ao vai-e-vem contribui 
para a vivência de situações diferenciadas no desenrolar de 
atividades rotineiras. 

Este trecho metropolitano da Via Anhanguera tem a 
característica de ligar os bairros para além da conexão que faz 
entre Sumaré e Campinas. Abriga lojas de serviços 
especializados, bancos e pontos de ônibus. E nele há grande 
movimentação de pessoas a pé e em outros tipos de 
transportes não motorizados. Ao “desembocarem” na via, 
alguns bairros acabam se misturando a ela. Uma proximidade 
que para muitos torna obrigatória a convivência com a rodovia. 

Assim, dependendo da maneira como se olhe, a rodovia 
se revela de uma forma ou de outra. O trabalho de campo 
tenciona permitir algumas das diferentes experiências dessa 
via, em dois momentos: 

� No primeiro, percorreremos todo o trecho estudado a 
fim de visualizá-lo como via de conexão entre pontos 
selecionados. De carro, em meio a outros carros, 
pode-se experienciar certas sensações como a 
velocidade, as conexões que a via permite e os 
limites/impedimentos do deslocamento.  

� No segundo, faremos três paradas como forma de 
observar a influência que a rodovia pode ter no seu 
entorno, assim como suas diferentes formas de 
ligação. Estar a pé é redescobrir a rodovia. As 
dificuldades de locomoção bem como os entraves ao 
movimento nos remetem a outras reflexões. 

A primeira parada será no bairro Jardim Santa Maria, em 
Sumaré, onde nos chama atenção o pequeno tamanho do 
bairro, em comparação aos outros da região, e a falta de 
serviços. Chamam atenção também seu isolamento e o tipo de 
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conexão que mantém com a região: pela Anhanguera ou por 
uma pequena estrada vicinal de terra. 

Iremos ao Jardim São Judas Tadeu na segunda parada, 
no limite Sumaré-Campinas, onde observamos o convívio de 
vários movimentos, uns ligados à via e outros ligados ao 
cotidiano urbano, numa mistura de ritmos bem marcada com 
residências e escolas ao lado de fábricas e carros oriundos da 
rodovia. 

Já na terceira parada, no Jardim Eulina, em Campinas, 
veremos a rodovia como quintal. Mais do que meio de ligação, 
a rodovia faz parte do próprio lugar de forma mais intensa 
para as pessoas que ali vivem. Uma ocupação notadamente 
recente que tem como tapete de entrada a própria rodovia. 

 
Figura 02 – Os bairros no entorno metropolitano da Via Anhanguera entre 
Sumaré e Campinas 

 
 
 

2. Jardim Amanda (Hortolândia) 
O bairro Jardim Amanda projeta a imagem de “maior 

bairro da América Latina”, não se sabe se tal informação é 
verdadeira. Outras imagens, geralmente negativas, também 
compõem a imagem do bairro. Nesse sentido, um dos maiores 
obstáculos, para permitir que o lugar se revele, foi o de colocar 
‘entre parênteses’ esses imaginários urbanos que foram 
construídos ao longo de sua formação, há mais de 20 anos. 

 Faremos, portanto, um trabalho de campo exploratório, 
com intenção de observar como a percepção do lugar é feita 
por cada um, seja da perspectiva do ‘de fora’ (outsider) seja 
do olhar do ‘de dentro’ (insider). A idéia é fazer uma 
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construção cognitiva conjunta sobre o perceber no bairro. A 
percepção nos permite selecionar objetivamente e 
subjetivamente alguns elementos da paisagem, que nos faz 
agregar/assemelhar e distinguir/segregar fenômenos 
geográficos dentro do próprio bairro. Dessa forma, a pergunta 
é: “Que é isso, o bairro Jardim Amanda? É um lugar?”. 
Fazemos, portanto, com que a partir daí, as questões 
individuais brotem diversificadamente para cada um, 
consolidando uma base de discussão a respeito da percepção 
sobre a vulnerabilidade e os perigos ambientais do lugar. 

 
Figura 03 – Jardim Amanda, Hortolândia 
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Serão quatro lugares em destaque, em um percurso 
contínuo. O primeiro é a entrada do bairro, onde o processo de 
ocupação se instalou inicialmente. Em seguida, caminharemos 
para o centro comercial do bairro, Avenida Brasil, onde há 
variados tipos de comércio, serviços e utilidades. No terceiro 
ponto, visitaremos a lagoa do bairro, divisão entre o Jardim 
Amanda I e II e lugar de lazer para alguns moradores. E, por 
fim, no quarto ponto iremos para o extremo noroeste, área de 
ocupação mais nova do bairro. 

 
 

3. Experiência vendada da cidade (Campinas) 
Uma das diferenças fundamentais dos primeiros 

geógrafos para nós, hoje, é que, como o conhecimento 
geográfico elementar do mundo foi composto ao longo dos 
anos, muitos geógrafos viram seu mundo ampliar-se. Os 
mapas, cujos limites eram provisórios e até por isso continham 
uma dose de imaginação (as ilustrações, monstros do mar, 
etc.), iam se enriquecendo, aumentando, redefinindo-se de 
acordo com a experiência coletiva de conhecer as dimensões 
do planeta. Mesmo caminhos já percorridos podiam trazer 
novas informações, ajustes e redefinições que exigia dos 
cartógrafos atenção contínua com a atualização.  

A era das imagens de satélite acabou com este tipo de 
descoberta, pois mesmo que haja atualizações, elas não são 
baseadas em novas experiências ou em novas viagens, mas no 
aprimoramento das técnicas de medição. 

O sentido da exploração no mundo contemporâneo é, 
portanto, pouco valorizado, tendo ficado quase que 
monopolizado pelo turismo (que não chega a ser uma 
exploração em sentido estrito). Mesmo os geógrafos, se 
ocupam demais em conhecer o lugar antes de ir até ele, lendo 
tudo o possível, estudando seus mapas, sua história e 
geografia. De tanto estudar o lugar antes, quando chegam 
nele ficam praticamente só conferindo se aquilo que haviam 
lido é aquilo que estão vendo. Não se dá tempo para que os 
lugares se revelem em si mesmos. 

Mesmo nós, em nossos encontros, temos feito muito isso 
nos trabalhos de campo, possivelmente pela ansiedade de 
mostrar, ensinar e conduzir nossos colegas de fora em lugares 
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onde somos de dentro. Contudo, se isso permite que os de 
fora conheçam a visão dos de dentro, dificulta que eles 
próprios desenvolvam a experiência do lugar a partir de sua 
própria intuição. 

Procurando reorientar de forma mais direta e explícita os 
campos para uma experiência ambiental, no seu sentido 
fenomenológico, programamos esta experiência vendada da 
cidade, onde nos dividiremos em duplas e as pessoas terão 
tempo para traçar seus próprios caminhos na cidade, sem uma 
introdução anterior, permitindo assim que o conhecimento 
espacial ocorra de forma elementar a partir da intencionalidade 
e da volição.  

Esta é a prática de campo que temos utilizado para 
orientar nossas pesquisas onde o conhecimento espacial e a 
experiência têm uma relação direta e fundamental para a 
produção do conhecimento geográfico humanista: 

Este conhecer um bairro ou uma cidade, ou qualquer 
outro espaço, é um processo que do ponto de vista 
cognitivo e perceptivo é extremamente variado e rico. Os 
contornos, as fronteiras, as direções e interações 
espaciais são totalmente obscuras e potencialmente 
perigosas, sendo desvendadas aos poucos. É como se a 
mancha negra que cobria todo o mapa fosse aos poucos 
sendo retirada, ao passo que, com [o] andar cotidiano, 
desenha[mos] itinerários em meio ao obscuro.  

[...]  

Embora nossa experiência também se constitua de forma 
mediada (pela cultura, pela informação, principalmente 
ligada à memória e aos meios de comunicação), o 
conhecimento de uma dada espacialidade, no sentido 
cognitivo, não pode ser adquirido a não ser que se tenha 
experienciado corporalmente tal espaço. Sem caminhar e 
olhar, não é possível ter conhecimento e experiência 
espacial.1 

A experiência será vendada porque as pessoas não verão 
o caminho que será feito até o local onde serão deixadas, 
tendo que elaborar estratégias para localizar-se, caminhar pela 
                                           
1  Marandola Jr., Eduardo; De Paula, Fernanda e Fernandez, Pablo S.M. A 
experiência do caminhar e do olhar: três percursos na Ponte Preta. Rua, 
Campinas, n.13, mar. 2007. p.63-64. 
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cidade e depois chegar ao ponto de encontro. Aqui é 
fundamental que façamos um exercício de reolhar a paisagem, 
mesmo que os de dentro logo identifiquem os lugares. Olhar 
como se estivesse vendo pela primeira vez, construir o 
conhecimento no caminhar e no olhar, envolvendo-se com a 
cidade. 

Cada um tem sua condução no caminhar e no olhar, e 
por isso ao nos encontrarmos vamos discutir como cada um se 
localizou, onde estava, que caminho fez, o que viu, sentiu, 
experienciou. A cidade de Campinas será assim revelada aos 
exploradores, que nos trarão seus relatos, desenhos, fotos, 
descrições e sensações. Mas, certamente, deixaremos tudo 
escrito a lápis até o próximo encontro de estudos... 

 
 


