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denominada como “Centro Velho”, sítio onde historicamente a cidade se iniciou e onde hoje 
estão localizados os principais Terminais de Transporte Público desta cidade paulista. Nesta 
região existe um fluxo intenso de pessoas caminhando, o que traz condições adequadas para 
lançar um olhar que se propõe a encontrar diferentes formas de andar, caminhar e interpretar 
uma cidade. Assim, este sujeito-caminhante opta pela linguagem da fotografia como meio de 
expressar e apresentar possíveis conhecimentos que emergem destas experiências caminhantes 
com (e pela) a cidade. Procura outras maneiras e formas de narrativas que falem dos Lugares, 
vislumbrando um tipo de narração feita através de imagens. Nesse sentido, as imagens 
fotográficas produzidas pelo pesquisador em suas experiências pelas ruas, são utilizadas como 
forma de expressar tanto o lugar onde o caminhar acontece (“Centro” de Campinas), quanto à 
experiência desencadeada naquele sujeito que caminha. 

 
 

Geografias pernambucanas: João Cabral de Melo Neto e as representações 
poéticas lembradas 
Janaina de A. M. e Silva Marandola 
 
João Cabral de Melo Neto viveu a maior parte de sua vida fora de Pernambuco, sua terra natal 
onde esteve até sua formação universitária. Sua profissão de diplomata (escolhida para lhe 
permitir o exercício da poesia) o conduziu a muitos países e cidades e, invariavelmente, o 
afastou da terra que amava. Porém, carregou Pernambuco consigo toda a vida, fazendo do 
Recife, do rio Capibaribe e do seu Estado um dos temas mais presentes em sua obra. Trata-se 
de uma poética lembrada, composta de paisagens que revelam o envolvimento visceral homem-
terra, constituído a partir de uma geografia telúrica e de um propósito da lembrança, da 
re(a)presentação constante daquelas geografias que não eram vividas mais. A memória e o 
trabalho racional constante tornam-se as principais ferramentas de sua poesia, que 
representaram e apresentaram as geografias pernambucanas para o mundo. 

 
 

A abordagem do lugar no estudo das vulnerabilidades e riscos na Ponte 
Preta, Campinas 
Fernanda Cristina de Paula 
 
Esta pesquisa se propôs a perscrutar a dimensão espacial do risco e da vulnerabilidade, na 
experiência. Assim, buscamos compreender a relação entre os grupos sociais, o espaço e os 
riscos e vulnerabilidades mediante a menor escala, a da pessoa no lugar. Para isso recorremos 
ao corpo teórico-metodológico da Geografia Humanista, esteada na filosofia fenomenológico-
existencialista. O estudo empírico foi realizado no bairro da Ponte Preta, em Campinas, 
perseguindo a compreensão da percepção e da experiência do lugar pelo indivíduo inserido na 
Sociedade de Risco – uma das dimensões fundamentais da vulnerabilidade e do risco na 
metrópole contemporânea. Foram realizadas entrevistas não-diretivas, além de diversos 
trabalhos de campo e levantamentos iconográficos, com o objetivo de descrever a experiência 
do bairro, em busca de sua identidade, memória e forma urbana. O resultado é um mosaico 
fragmentado de vários bairros, que são vividos de forma heterogênea, mas que guardam traços 
comuns que os unificam. Cada fragmento, cada identidade e cada lugar apresentam os seus 
próprios riscos, assim como suas vulnerabilidades, conectadas de diferentes maneiras à trama 
maior do bairro, da cidade e da metrópole. 

 
 

Percepção dos riscos associados à mobilidade metropolitana: um estudo da 
porção noroeste da Região Metropolitana de Campinas 
Adriana Lopes Rodrigues 
 
A mobilidade é um dos elementos centrais na estruturação das regiões metropolitanas. Mais do 
que isto, em regiões com processos de dispersão e fragmentação do tecido urbano acentuados, 
como a de Campinas, a mobilidade é elemento fundante do próprio modo de vida do habitante 
metropolitano. Este modo de vida, portanto, envolve diferentes padrões de mobilidade, em 
geral mais extensos e demorados do que em outros contextos urbanos. Uma das conseqüências 
destes padrões de mobilidade é a exposição a riscos de diferentes naturezas, potencializando a 
vulnerabilidade, seja no lugar (na casa, na cidade, no bairro), seja no espaço (no trajeto, em 
movimento, em trânsito). Este estudo procura investigar a relação riscos-mobilidade-metrópole 
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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. 

 
 

Habitar a metrópole: vulnerabilidades e riscos nos espaços de vida da Região 
Metropolitana de Campinas 
Eduardo Marandola Jr. 
 

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. 

 
 
 


