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Viviane Fernanda de Oliveira 



AgrAdecimentos

Agradecer às pessoas que fazem parte da jornada de trabalho que 
resultou neste livro é uma mistura de “preciso dizer o quanto vocês 
são especiais pra mim” com “que eu não me esqueça de ninguém”. 
De alguma maneira, preciso começar, e não há como não iniciar 
agradecendo a uma força invisível chamada Deus. Tenho fé e sou 
grata pelo dom da vida que me concedeu.

Aos meus pais, que sempre me apoiaram financeira e moral-
mente a estudar. Mesmo quando não tinham muito da onde tirar, 
fizeram um esforço para pagar o cursinho, e assim consegui ser apro-
vada em uma universidade pública, gratuita e de qualidade como a 
Universidade Estadual Paulista (Unesp). Sem esse apoio inicial eu 
jamais poderia chegar a uma pós-graduação. Vocês são, sem dúvi-
das, minha maior inspiração. Amo vocês.

Quero registrar também os sinceros agradecimentos à professora 
Carminha. A destacada trajetória acadêmica da professora Sposito 
já é reconhecida por todos, porém esse seu lado humano disposto a 
colaborar e incentivar é um privilégio acessível a poucos, incluindo 
nós, do Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Re-
gionais (GAsPERR). Obrigada pelos vários “empurrões”: “Vivia-
ne, vamos mandar esse projeto de iniciação científica para a Fapesp, 
sim!”, “Sempre ande com um caderninho e uma caneta na bolsa para 
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anotar alguma ideia que tiver!”, “Estude para o processo seletivo da 
pós. É importante você tentar!”, “Saiu uma bolsa de apoio técnico. 
Você tem interesse?”. Não vou colocar todas as frases importantes 
que me disse, mas essas são algumas das que de vez em quando re-
cordo para pensar no quanto você é especial para mim.

Não posso deixar de destacar o cuidadoso trabalho de orientação 
da professora Eda, que esteve tão presente em todas as etapas da 
pesquisa que originou este livro, não apenas indicando leituras ou 
corrigindo textos, mas totalmente por dentro da pesquisa que estava 
sendo realizada, nas entrevistas, nas reflexões, muitas vezes relem-
brando aspectos iniciais presentes nos trabalhos de campo dos quais 
eu mesma já havia me esquecido. Muito mais do que orientadora, 
em muitas ocasiões você apontou o caminho quando eu estava mais 
desesperada. Muito obrigada!

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fa-
pesp) e ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universi-
dade Estadual Paulista.

Obrigada, meus queridos amigos Tiago, André, Carol, Jânio, 
Gabriel, Marcel e Mari. Devo incluir aqui também os professores 
Márcio, Everaldo e Arthur, que, durante os cafés entre um trabalho 
de campo e outro, me ajudaram nas reflexões acadêmicas. Em dife-
rentes momentos vocês estiveram presentes: nas comemorações, nos 
trabalhos de campo, nas conversas sobre Geografia (nas conversas 
fúteis também) e nos dias em que eu estava desanimada e achava 
que nada ia dar certo. Obrigada por aguentar esta criatura que chora 
quando está triste e alegre!

Aos moradores que entrevistei, que confiaram em falar sobre seu 
cotidiano com uma desconhecida e colaboraram indicando outros 
moradores para serem entrevistados, obrigada! Sem vocês este livro 
não seria possível. Aos colegas do GAsPERR, por compartilhar , 
nesse ambiente acadêmico, pesquisas, informações, colaborações, 
cafés, experiências...

E por último, mas não menos importante, meu amor, Bruno. 
Desde quando faz as perguntas mais diretas (e difíceis de serem res-
pondidas) de quem não é da área, até quando fica aos fins de semana 
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me ajudando na parte técnica (elaboração de mapas, capa, normas) 
com um sorriso no rosto e me incentivando a fazer o melhor. Não 
tenho palavras para dizer o quanto você faz diferença na minha vida. 
Amo você. Hoje, amanhã, para sempre!
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