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Estudo de campo na rua Moscou: 
Amelina, Augusto, Calina, 

Éderson, Virginio, Vívian - 02.12.2005
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Estudo de campo na rua Moscou: 
Amelina, Augusto, Calina, 

Éderson, Virginio, Vívian - 02.12.2005
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Estudo de campo na rua Moscou: 
Amelina, Augusto, Calina, 
Éderson, Virginio, Vívian - 02.12.2005

Fórum Consultivo de Barão Geraldo 
15.12.2005
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Estudo de campo na Fazenda São Quirino: 
Calina, Roseli, Scala, Vívian - 05.12.2005
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Trabalho de compilação dos riscos ambientais: LAGEO - UNICAMP - 16.02.2006
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Rua Moscou após remoção  - 17.03.2006
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Fotografias panorâmicas impressas e expostas na última reunião do grupo de Riscos Ambientais, no dia 

18 de março de 2006:

As mesmas fotografias panorâmicas foram adaptadas ao programa Quicktime e podem ser exploradas 

através do mouse no computador. Anexo em cd. Abaixo, as imagens mostram a mesma foto em quatro cenas para 

exemplificar:

Imagem I - 06.10.2005
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Imagem II - 06.10.2005
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Vídeo Documentário
Para direcionar o sentido das entrevistas elaborou-se um roteiro com algumas questões 

importantes a serem abordadas:

Roteiro para entrevistas na rua Moscou  fevereiro/2006

Eu queria que você me contasse uma historinha... onde você morava antes de vir para 

Campinas, como era o lugar onde você morava, tinha natureza em volta, árvores, rio... 

você nadava no rio, brincava, pegava da água pra beber...?

1.Onde você morava antes de morar em Campinas?

2.Como era o lugar onde você morava? A paisagem tinha mais árvores, tinha rio?

3.Você nadava no rio, brincava, usava a água pra beber, cozinhar, lavava roupa...? A água 

era limpa onde você morava?

4.Tinha água de torneira ou a água não era canalizada?

5.Você morava perto do rio, nas margens do rio?

6.E o lixo de casa, o que faziam com ele? Tinha caminhão de lixo? Queimavam? Jogavam 

no mato ou jogavam no rio?

7.Por  que você veio para a cidade de Campinas? Veio com a família?

8.Veio direto para a rua Moscou? Ou chegou em outro lugar? Onde chegou?

9.Por  que veio morar na rua Moscou?

10.Como era o lugar quando você chegou? Com árvores? Teve que tirar algumas árvores? 

Ou era só mato ralo?

11.Você precisou modificar alguma coisa pra conseguir morar aqui? Aterrar? Colocar 

pedras em algum lugar pra poder passar... por causa da chuva, das poças...

12.Já viu uma ave que parece uma galinha, maior que uma galinha, que chama ANHUMA 

no ribeirão na época em que chegou?

13.E aqui, você tem água encanada? A água vem limpa da torneira? Então pode jogar lixo 

no rio porque não é dele que vem a água que você bebe, cozinha?

14.E daqui pra frente? Como você acha que vai ficar o rio? As margens do rio, a cidade?

15.Como você acha que vai ficar este lugar com esse rio daqui a 30 anos?

16.E muito mais pra frente, quando seus bisnetos forem adultos, acha que esse rio vai 

estar sujo? Limpo? Ou será que vão cobrir, canalizar, revestir, como fizeram lá pra cima?

17.Como você vê o lugar depois da remoção que teve agora para a Vila Olímpia?

18.Como você imagina que vai ficar aqui na rua Moscou sem esse pessoal que foi para lá? 

Será que eles  vão gostar de lá ou será que vão voltar para cá?

Como você gostaria que ficasse isso tudo aqui?
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Todas as entrevistas propostas foram feitas e transcristras compondo um acervo de 15 entrevistas. Ver 

ANEXO em cd.

No primeiro dia, 13/02/2005, Vívian Scaleante foi acompanhada por Ederson Costa Briguenti, que deu 

apoio durante as declarações e registros de novas imagens. No segundo momento, dia 17/03/2006, teve auxílio 

de Oscarlina Ap. Furquim Scaleante, a qual contribuiu da mesma maneira. As entrevistas foram realizadas com 

as seguintes pessoas:

Entrevistados - rua Moscou

Amelina Ferreira de Souza - voluntária no Centro Comunitário Vila Isa e ex-presidente 
da Associação dos Moradores do Parque São Quirino; representante da Cooperativa de 
Reciclagem 

Ginalva Silva - presidente do Centro Comunitário Vila Isa; presidente da Associação de 
Moradores do Núcleo Residencial Vila Nogueira

Edilaine Ferreira - Agente Comunitária de Saúde do Centro de Saúde Vila Nogueira 

Sebastião da Silva -   conselheiro do Fundo de Apoio à População de Sub-habitação 
Urbana - Fundap; conselheiro da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB; ex-
conselheiro da  Assembléia do Povo.  

Entrevista com Amelina Ferreira de Souza
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Abaixo, observam-se exemplos de algumas fotografias tiradas durante as entrevistas e outras já 

pertencentes ao arquivo do Projeto, que também poderão ser utilizadas no documentário.

Ginalva Silva
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Amelina Ferreira de Souza

Edilaine Ferreira
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Sebastião da Silva
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Camiseta
Foi criado o layout da camiseta e repassado para os integrantes do projeto para novas sugestões. As 

pessoas que estiverem interessadas comprarão as camisetas e pagarão pela impressão do logotipo do projeto. 
Abaixo, o design final:

Atividades realizadas no grupo de Mapeamento de Riscos Ambientais
As Reuniões Públicas de Riscos Ambientais nos alto e médio cursos do ribeirão das Anhumas foram 

documentadas por fotografias, e essas fotos foram expostas em painéis tanto nas reuniões seguintes de 
Resultados e Perspectivas como em reuniões gerais do projeto.

FRENTE VERSO

Apoio

Parceiros

Reunião de preparação para Reunião Pública no Distrito Leste - 23.08.2005


