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TRILHAS 
 

 
 
Programamos duas trilhas para este ano. Aquela que já 

nos acostumamos, domingo de manhã, e uma noturna, mais 
curta, mas que faz parte de um esforço de pensar o som e a 
música como essências geográficas de lugares e paisagens. 

 
 

1. Trilha sonora noturna (sábado à noite) 
A trilha sonora noturna propõe um ‘caminhar escutando’ 

por algumas ruas do bairro Cambuí, em Campinas. Na 
caminhada teremos uma amostra das possibilidades de 
perceber/experienciar os lugares e as paisagens da música na 
cidade. Poderemos ouvir diferentes gêneros e estilos musicais 
executados nos estabelecimentos (bares, restaurantes, casas 
noturnas e o próprio Teatro do Centro de Convivência 
Cultural). 

 
Figura 04 – Trilha sonora noturna – Bairro Cambuí, Campinas 

 
Croqui elaborado a partir de imagem de satélite. 
Fonte: Google Maps, 2008. Escala variável. 

N 



III Encontro de Estudos sobre Geografia e Humanismo 
19 a 21 de Setembro de 2008 – Campinas – São Paulo 

| 29 | 

Os sons vão da música erudita até a música popular. A 
proposta é caminhar em silêncio, procurando ouvir as 
paisagens sonoras dos lugares. Nesse caminho, poderemos 
escutar os sons, ruídos, barulhos e silêncios da cidade à noite. 

 
 

2. Caminho da saúde (domingo de manhã) 
Nossa caminhada matutina de domingo será diferente da 

dos outros anos, pois será pelos caminhos do ISI (Instituto de 
Saúde Integrada), um órgão do Sindicado dos Servidores de 
Saúde de Campinas que tem uma proposta de educação 
patrimonial da saúde que integra a história das pessoas à 
história da saúde e à história da cidade. Assim, o caminho que 
faremos é uma trilha que começa a ser oferecida ao público da 
cidade como forma de permitir a apropriação do patrimônio 
que, apensar de ser dele, ficou por muito tempo fechado, com 
acesso limitado. 

O percurso parte do Centro de Convivência Cultural 
(onde poderemos aproveitar a feira de artesanato), incluindo 
as dependências do ISI (ala norte da Santa Casa de 
Misericórdia de Campinas), passando pelo Largo Carlos Gomes 
e chegando à Casa de Saúde, totalizando duas horas de 
caminhada pela história da cidade vista pelos olhos da saúde. 

Os patrimônios visitados são centenários e representam 
momentos importantes da cidade, como o combate às 
epidemias do século XIX e início do XX. Marca também a 
empreitada higienista e o período áureo do café, quando a 
cidade já acumulava tanta riqueza quanto pobreza. Além disso, 
a condutora do caminho é uma duquesa, vestida a caráter, que 
proporcionará um mergulho histórico pelo percurso geográfico. 


