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Resumo

Esta pesquisa realiza um estudo acerca das interações espaciais 
entre os municípios de Valinhos e Vinhedo, bem como a relação deles 
com a Região Metropolitana de Campinas (RMC), da qual fazem 
parte. Para nosso estudo, destacamos a mobilidade populacional 
através da mudança do local de residência e dos movimentos 
cotidianos. Buscamos compreender os lugares a partir da 
experiência de moradores de bairros da região de fronteira Valinhos-
Vinhedo, realizando conversas biográficas a fim de identificar e 
caracterizar os diferentes grupos que vivem nesses bairros para, 
então, apreender como o tempo de moradia reflete em seus padrões 
de mobilidade, sua vulnerabilidade e capacidade de enfrentar os 
riscos e perigos do lugar. 

Fluidez e permanência na 
experiência metropolitana

A partir da análise dos espaços de vida concluímos que:

 As relações de vizinhança fortalecem os vínculos com o lugar e as 
trocas de vivências, capazes que tornar conhecidos alguns dos 
riscos e perigos do lugar, contribuindo para a criação de 
mecanismos de proteção.

Desenhando os espaços de vida 

 Trabalhos de campo operacionais e conversas biográficas: 
confecção dos mapas de vida, cuja metodologia foi estabelecida a 
partir de um teste piloto.

 Metodologia quanti-quali: articulação das histórias de vida e dos 
dados secundários do Censo Demográfico e da Pesquisa Origem e 
Destino.

Formas ideais de habitar a metrópole a 
partir do tempo de vivência e envolvimento 
com o lugar (MARANDOLA JR.,2008): 
diferenças entre o estabelecido e o migrante 
e as diversas fases do ciclo vital (infância, 
juventude, idade adulta e velhice). 
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Território e (in)segurança 
existencial

A dimensão existencial da vulnerabilidade está relacionada com a 
insegurança contemporânea nas cidades (DE PAULA; MARANDOLA 
JR., 2012).

Buscamos compreender os territórios em uma dimensão mais 
(inter)subjetiva, construídos em dinâmicas de pequena escala. Para 
Bonnameison (2002), o território é um conjunto de lugares 
hierarquizados e conectados a uma rede de itinerários, que pode ser 
materializado nos mapas de espaço de vida.
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As possibilidades do habitar

Conforme Marandola Jr. (2008), o habitar pode ser:.

 demorado: daqueles que demoram-se no lugar - os 
estabelecidos -, que possuem seus territórios mais definidos e 
mais mecanismos de segurança existencial. 

 desenraizado: daqueles que estão há pouco no lugar - os 
migrantes - , não tendo estabelecido grandes vínculos e estando 
mais vulneráveis ao lugar.

O habitar 
demorado do 

estabelecido em 
Valinhos

A Figura 1 apresenta o 
espaço de vida de Carlos, 
50 anos, nascido e criado 
em Valinhos. Morou em 
diversas casas e bairros, e 
a t u a l men t e  mo ra  e 
trabalha no bairro Jd. 
Maracanã.

O vir-a-ser da jovem migrante-
estabelecida

A Figura 2 apresenta o espaço de vida de Renata, 23 
anos, nascida em Vinhedo, mas que mora atualmente 
em Valinhos, no bairro Ponte Alta e trabalha no Jd. 
Maracanã, tendo passado a juventude em Socorro.

O enraizamento da 
estabelecida em 

Vinhedo

A Figura 3 representa o 
espaço de vida de Ana, 43 
anos, nascida no Paraná, 
que vive desde os cinco 
anos em Vinhedo e reside 
atualmente no bairro 
Santa Claudina. Mudou-
se algumas vezes dentro 
do município e chegou a 
morar em Valinhos, no 
Ponte Alta. 

 Os trajetos realizados entre um lugar e outro nem sempre compõe 
o território do indivíduo, contribuindo para um território 
fragmentado. Cria-se um vazio com o qual não se estabelece 
contato, tornando o deslocamento potencialmente perigoso e 
aumentando a sensação de insegurança (MARANDOLA JR., 2008).

 A presença do automóvel ou de filhos possibilita o aumento da 
malha de deslocamentos e proporciona distintas formas de habitar. 
As diferenças referentes à idade dos filhos destaca o papel do ciclo 
vital nos padrões de mobilidade. 

 Ainda que a mobilidade se apresente como característica intrínseca 
ao modo de vida metropolitano, há um constante movimento de 
enraizamento em busca da segurança existencial na modernidade, 
em uma relação de complementaridade entre a liberdade/fluidez e 
a segurança/pausa (DE PAULA; MARANDOLA JR., 2012).

Localização aproximada dos bairros delimitados em Valinhos e Vinhedo

Fonte: Malha de Limites Municipais. Censo 2000, IBGE. Elaboração: Carolina Zechinatto, 2011. 
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