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O reassentamento habitacional é uma política pública que coloca em xeque a 

estrutura da vida dos indivíduos em função da mudança (compulsória) de 

residência. Na literatura acadêmica que foca este assunto através da 

perspectiva do público alvo da política é comum a utilização de duas 

metodologias: entrevistas abertas e aplicações de questionários. Juntas, estas 

fornecem porcentagens sobre opiniões dos moradores em relação ao 

reassentamento, afirmações de moradores servindo como base para 

interpretações de sobre como os moradores se sentem afetados. Estas 

metodologias são maneiras de trazer à discussão como os indivíduos 

concebem o reassentamento pelo qual passaram. O que pretendemos é 

avançar sobre esta mesma questão abordando-a de outro modo: atentos à 

dimensão espacial como norteadora das consequências do reassentamento 

para os moradores, pretendemos detalhar os fenômenos geográficos 

envolvidos nesta mudança de residência. Para tanto é que propomos o 

mapeamento de balés-dos-lugares como metodologia para abordar como a 

vida do indivíduo se reestrutura em função do reassentamento. Balé-do-lugar 

é a rotina espaço-temporal que se desenvolve em uma dada porção do 

espaço: levanta a lógica do lugar, o modo como as pessoas se envolvem entre 

elas e com o espaço. Assim, focamos o reassentamento dos moradores do 

Jardim São Marcos para o Jardim Real (em Cubatão-SP), através do 

mapeamento de rotinas espaços-temporais dos indivíduos (tanto as do bairro 

de origem quanto as rotinas do atual). Há um peso das constituições dos 

lugares no modo como os indivíduos vivem e pensam seu reassentamento, o 

mapeamento dos balés-dos-lugares procura detalhar estas constituições que, 

em última instância, esteiam como os moradores lidam com o 

reassentamento. 
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