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RESUMO 

 

A Região Metropolitana de São Paulo é caracterizada por uma grande mancha 
urbana de alta densidade demográfica, onde os espaços são produtos de um 
processo de espoliação das camadas mais pobres da metrópole. As relações 
estigmatizantes no interior das áreas periféricas e para fora delas é resultado dos 
jogos de segregação historicamente construídos para separar os detentores dos 
bens socialmente produzidos daqueles que os produzem. A forma pela qual se 
hierarquizam os lugares é a mesma pela qual se constitui a posição social dos 
sujeitos na metrópole. A cidade de Carapicuíba caracterizada historicamente como 
uma cidade dormitório é um dos lugares marcados como de pobreza no contexto 
metropolitano, inserida de forma subordinada, produz e reproduz os elementos de 
estigmatização de sua população, onde o longe é compreendido como pobre, sujo, 
desqualificado, marginal, bandido, prostituto, usuário de drogas, entre outros 
atributos socialmente indesejáveis para o convívio na urbanidade. Os bairros que 
serviram de recorte micro para uma abordagem macro da totalidade que representa 
a cidade, o Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco e a Vila Municipal, são 
lugares onde a estigmatização é recorrente e permanente sobre seus moradores. 
Assumimos como hipóteses que os processos que marcam tais sujeitos ocorrem 
dentro dos bairros, na cidade e fora dela, é uma retroalimentação continua que 
reforça na subjetividade a negação da negação em constituir uma identidade junto 
ao lugar de maneira a transformá-lo e desconstruir os valores estigmatizantes. A 
denúncia que apresentamos remonta as contradições que o sistema capitalista de 
produção e consumo do espaço urbano imprime sobre a realidade dos sujeitos 
sociais. Elementos que confirmam nossa hipótese de que viver na periferia pobre e 
assumir tal condição é constituir uma identidade deteriorada em que os elementos 
comportamentais indesejáveis aos olhos do Outro são identificáveis e imputados aos 
mesmos nas relações dentro e fora da cidade, intra e entre bairros e para com a 
metrópole. Como método de análise, realizamos a observação direta e participativa 
com trabalho de campo e entrevistas em profundidade, em caráter qualitativo para 
captar o sentimento que o estigma produz sobre os sujeitos nos bairros, na cidade e 
na metrópole. A abordagem marxista permite captar a dialética em que as 
contradições se apresentam no tempo e no espaço de forma permanente, sua 
produção e reprodução para manutenção de um sistema que visa excluir para incluir 
de forma desigual os que buscam viver no espaço urbano. O trabalho está dividido 
em três capítulos que visam atingir seu objetivo que é a constatação de uma 
estigmatização permanente e recorrente dos moradores de Carapicuíba, sendo a 
construção do argumento a busca de uma síntese objetiva, explicativa e denunciante 
da realidade dos moradores de Carapicuíba. No primeiro capítulo se descrevem os 
processos formativos da cidade em seus aspectos históricos e sociais. No segundo 
se apresentam os conceitos de análise sobre a cidade, as dimensões de se estudar 
o micro para atingir o macro, as relações entre urbanização e pobreza e apresenta 
os bairros em estudo. No terceiro capítulo se desenvolvem as análises das 
entrevistas e conceitos que explicam a estigmatização da pobreza na sociedade 
desigual, e ainda aponta os fatores que promovem sua permanência no tempo e no 
espaço da cidade dormitório.  
 

Palavras Chave: Estigma Social – Cidade Dormitório – Pobreza. 



 
 

ABSTRACT 

 

The Metropolitan Region of São Paulo is characterized by a large urban area of high 

population density, where the spaces are products of a spoliation process of the 

poorest of the metropolis. Stigmatizing relations within the peripheral areas and 

outside them is a result of the segregation of games historically built to separate the 

holders of socially produced assets of those who produce them. The way to rank the 

places is the same by which it is the social position of the subjects in the metropolis. 

The city of Carapicuíba characterized historically as a dormitory town is one of the 

places marked as poverty in the metropolitan context, set on a subordinate basis, 

produces and reproduces the stigmatization of elements of the population, where the 

distance is understood as poor, dirty, disqualified, marginal, villain, prostitute, drug 

user, and other socially undesirable attributes for socializing in urbanity. The 

neighborhoods that served as a micro cut for a macro approach of all is that the city, 

the Housing Complex President Castelo Branco and the Municipal Villa, are places 

where stigmatization is recurrent and standing on its residents. We assume as 

hypothesis that the processes which such subjects occur in the neighborhoods in the 

city and beyond, is a feedback continues reinforcing the subjectivity denial denial to 

realize an identity to the place in order to transform it and deconstruct the values 

stigmatizing. The complaint dates back to present the contradictions that the 

capitalist system of production and consumption of urban space prints on the reality 

of social subjects. Elements that confirm our hypothesis that living in poor suburbs 

and take such a condition is to build a deteriorated identity in that undesirable 

behavioral elements in the eyes of the Other can be identified and allocated to them 

in the relationships within and outside the city, within and between neighborhoods 

and with the metropolis. The analysis method, we conducted direct and participant 

observation with field work and in-depth interviews in qualitative to capture the feeling 

that stigma has on the subject in neighborhoods in the city and in the metropolis. The 

Marxist approach captures the dialectic in which the contradictions present in time 

and space permanently, their production and reproduction for maintaining a system 

which excludes to include unevenly those who seek to live in urban areas. The work 

is divided into three chapters that aim to achieve your goal is the realization of a 

permanent and recurrent stigmatization of residents of Carapicuíba, with the 

construction of the argument in search of an objective summary, explanatory and 

denouncing the reality of the residents of Carapicuíba. The first chapter describes the 

formative processes of the city in its historical and social aspects. In the second 

presenting the analysis of concepts of the city, the dimensions of studying the micro 

to achieve the macro, the relationship between urbanization and poverty and 

presents the districts under study. In the third chapter develop the analysis of 

interviews and concepts that explain the stigmatization of poverty in unequal society, 

and also shows the factors that promote their permanence in time and space of the 

dormitory town. 

Keywords: Social Stigma - Bedroom City - Poverty.  
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A nossa casa, Amor, a nossa casa! 
Onde está ela, Amor, que não a vejo? 

Na minha doida fantasia em brasa 
Contrói-a, num instante, o meu desejo! 

 
Onde está ela, Amor, a nossa casa, 

O bem que neste mundo mais invejo? 
O brando ninho aonde o nosso beijo 

Será mais puro e doce que uma asa? 
 

Sonho... que eu e tu, dois pobrezinhos, 
Andamos de mãos dadas, nos caminhos 

Duma terra de rosas, num jardim, 
 

Num país de ilusão que nunca vi... 
E que eu moro – tão bom!- dentro de ti 

E tu, ó meu Amor, dentro de mim... 
(A nossa casa - Florbela Espanca) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

... Como se eu tivesse em São Paulo 

E tivesse que ir de bumba 

de Carapicuíba a Itaquaquecetuba 

Ficando só de pé 

Ou enquadrando a bunda 

Desesperado pra chegar 

E Carapicuíba é longe pra caramba 

Carapicuíba só se for de carro 

Carapicuíba só se for de Osasco.  

(Onibusfobia – JotaQuest) 

 

Os estudos sobre a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) abordam 

diferentes problemas como: aspectos socioeconômicos, violência, políticas públicas, 

moradia, transporte, entre outros. Nosso foco, entretanto, vai por uma via tão 

importante quanto, pois estuda as sociabilidades marcadas pelo estigma que 

acompanha alguns dos sujeitos sociais na cidade. Um olhar sobre o espaço da 

metrópole que permite contemplar o conjunto de contradições que denotam sua 

ocupação e a busca permanente pela inserção dos indivíduos no direito à cidade e 

ao urbano (LEFEBVRE, 2008). Os estigmas podem ser observados nos atores 

sociais quando declaram seu lugar no espaço metropolitano, onde a periferia é vista 

como distante e pobre. Esse traço construído simbólica e materialmente, de forma 

intencional, promoveu e promove segregações que afetam a sociabilidade e as 

relações sociais na cidade e na metrópole. Carapicuíba é um desses lugares de 

periferia, erigidos pelo sistema capitalista de produção e consumo. Onde o espaço 

urbano se torna um produto e sua ocupação desordenada, um processo intencional 

de reprodução das desigualdades sociais do próprio sistema (HARVEY, 2005; 

KOWARICK, 1993).   

A ideia de longe e perto, de centro e periferia permeia a construção material e 

simbólica dos lugares na RMSP. Nesse sentido, cabe a contextualização histórica na 

qual os elementos produzidos socialmente construíram nas periferias áreas de 

proximidade e distanciamento, locais onde o pertencimento é fortalecido e outros 

onde existe a estigmatização social da pobreza. Em áreas de estigmatização, 



17 
 

encontramos a carência caracteriza os sujeitos como portadores de valores e 

condutas indesejáveis ao conjunto da sociedade, onde as regras e padrões de 

normalidade esperados no convívio social estão sob constante pressão. O morador 

da pobreza é visto como um anormal na sociedade de consumo, pois tem sua 

relação limitada material e simbolicamente com o conjunto da metrópole.  

A presente dissertação de mestrado apresenta um estudo de caso sobre 

moradores da RMSP, em específico, moradores da cidade de Carapicuíba, na 

perspectiva de dois bairros em comparação entre si - Conjunto Habitacional 

Presidente Castelo Branco (COHAB) e a Vila Municipal - as análises visam 

identificar os processos estigmatizantes entre os bairros, destes com a cidade e 

desta para com a região. A partir do movimento dialético desvendar as contradições 

que operam na lógica material, simbólica e relacional na periferia da RMSP, 

sobretudo na periferia pobre, esta em especial é contraditória, pois existem as 

segregações voluntárias, onde os condomínios de luxo, como são os casos da 

Granja Vianna e de Alphaville, ambos próximos aos bairros e da cidade que 

estudamos neste trabalho. Tais condomínios crescem entre a classe média alta, 

buscam se apartar da realidade social, uma vez que a violência e o medo são 

características das grandes metrópoles brasileiras e mundiais. Os enclaves murados 

fazem vizinhança na periferia com áreas de pobreza, onde a segregação involuntária 

empurrou processualmente os indivíduos para longe, não tendo a opção do 

isolamento. Tais lugares são marcados como antros de violência, drogas, 

prostituição, o lugar onde a sobrevivência é buscada todos os dias, marcando seus 

moradores como pobres, sujos, bandidos, desocupados, entre outras (WACQUANT, 

2012; BOURDIEU, 2012; BAUMAN, 2009; KOWARICK, 1993; VILLAÇA, 2001). 

Quando jovem morador de Carapicuíba, buscava eu compreender quais 

razões levavam as pessoas a olharem para nós de forma diferente ao declarar 

nosso lugar de morar. A trajetória que tirou minha família de Osasco para 

Carapicuíba nos anos de 1980, se deu no processo de construção da COHAB, em 

que meu pai, por ser metalúrgico e uma renda aproximada de 10 salários mínimos, 

permitiu, na época, o financiamento pelo Banco Nacional da Habitação (BNH). O 

tempo não alterou as prerrogativas estigmatizantes sobre a cidade de Carapicuíba e 

seus moradores, e, portanto, a presente pesquisa resulta dessa necessidade 

permanente na busca do entendimento de como essa estigmatização ocorre, se 

reproduz no tempo e permanece no espaço. 
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O lugar em análise compõe a RMSP que abrange 39 municípios, sendo a 

cidade de Carapicuíba um deles. A fundação da Aldeia de Carapicuíba data de 1580 

pelo jesuíta padre José de Anchieta. Durante os séculos que antecederam a 

industrialização da RMSP Carapicuíba se manteve como entreposto nas rotas que 

desbravavam o interior, seja pelas Bandeiras, seja pelos tropeiros. Foi no decorrer 

do século XIX que algumas mudanças a colocaram como lugar que oferecia 

produtos agrícolas para a Capital, eram chácaras e fazendas que contribuíam para 

que São Paulo recebesse produtos essenciais para alimentação da elite que crescia 

na Capital. As características rurais da cidade de Carapicuíba permaneceram até 

meados do século XX, quando a industrialização produziu o efeito de metropolização 

de São Paulo, que atraiu um intenso fluxo de migrantes e imigrantes. Esse processo 

levou a ocupação do espaço e transformação das características do entorno da 

Capital, produzindo as periferias e os jogos de segregação urbana. Carapicuíba, que 

não era um município, ficou atrelada politicamente a Osasco e Barueri, até 

conquistar a sua emancipação em 1965. Durante os anos de 1970, o crescimento da 

cidade de São Paulo fez com que a prefeitura buscasse, através de construções 

populares de moradia, solucionar o “problema” das favelas e sub-habitações. 

Localizada na região oeste da RMSP, até o processo de edificação dos Conjuntos 

Habitacionais COHABs, a cidade tinha uma população próxima de 80 mil habitantes, 

sem infraestrutura e com dependência econômica para a sua manutenção.  

O processo de industrialização metropolitano atingiu a cidade de Osasco, 

gerando, na região periférica, problemas de moradia, pois o crescimento 

populacional não foi acompanhado por investimentos e infraestrutura urbana. As 

esferas do Governo Federal, Estadual e Municipal, destaque para a Prefeitura de 

São Paulo, desenvolveram projetos para suprir a demanda por habitação popular 

nessa faixa da RMSP, onde a cidade de Carapicuíba, a partir de “Projetos Pilotos”, 

serviu de lugar para a implantação dos Conjuntos Habitacionais, gerando um total de 

11 modelos de prédios diferentes. Atualmente, 10 modelos persistem, já que um foi 

implodido, pois o material utilizado era gesso e se deteriorou, colocando em risco as 

famílias que os habitavam. 

Com uma área de 35 km2, e uma população próxima de 400 mil habitantes, 

sem os serviços básicos essenciais, tais como educação infantil (creche e pré-

escola), saúde (hospitais), emprego (indústria e comércio), transporte (onde é 

cobrado o km rodado mais caro do país), sem qualidade de vida (parques, áreas de 
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lazer e cultura), tais características denotam que Carapicuíba se apresenta como 

uma cidade dormitório, onde os moradores “vivem” fora da cidade seus lugares de 

trabalho, de lazer, de consumo, entre outros. Carapicuíba, no século XXI, corre atrás 

do progresso prometido pelo desenvolvimento e ainda traz consigo as marcas de 

uma ocupação intencionalmente desordenada de seu território, pois, para além das 

COHABs, outros bairros se constituíram ou se expandiram no decorrer das décadas 

de 1980 e 90, como é ocorrido na Vila Municipal. O bairro da Vila Municipal é 

contrastado com a COHAB no sentido de analisar as condições de moradia, de 

infraestrutura e das sociabilidades produzidas no espaço intra e entre bairros na 

cidade de Carapicuíba. 

Quando do processo de formação aldeia de Carapicuíba pelos jesuítas, uma 

vez que os autóctones já habitavam a região, o núcleo de vivências apresentava 

relações marcadas por um forte senso de comunidade. Nela existiam laços que 

uniam seus membros numa divisão igualitária de trabalho, respeitando as tradições 

e garantindo segurança aos seus membros (BAUMAN, 2003). A percepção de 

comunidade quando a cidade capitalista se afirma como modelo de organização 

social do espaço vivido é fragmentada, pois apresenta um conjunto de 

especializações na divisão social do trabalho que hierarquiza as relações não mais 

pelas tradições e sim pelas condições socioeconômicas, marcadas pela dominação 

de uma classe sobre outra. Com isso ocorre uma ruptura entre o arcaico e o 

moderno, a cidade aparece como uma semente da liberdade, realizando a oposição 

entre rural e urbano (SANTOS, 1996a; LEFEBVRE, 2008). 

A cidade de Carapicuíba, que tem como herança a aldeia núcleo de sua 

formação, sofreu a metropolização pelo viés da industrialização, ocupação, 

produção e reprodução do espaço urbano como reflexo do jogo de apropriação 

sobre o espaço em que as classes sociais mais abastadas imprimiram o ritmo e a 

forma pela qual a dinâmica de transformações ocorreu. Assim, podemos 

compreender que Carapicuíba está inserida naquilo que Santos (1996a) classifica 

como “Metrópole Completa”, que age e interage com todas as cidades de seu 

entorno, produzindo e reproduzindo as contradições do processo de segregação 

urbana do sistema capitalista e seus reflexos na metrópole. 

O estigma social do lugar de pobreza é uma marca que caracteriza uma 

identidade, a qual promove a desqualificação do detentor. Dessa forma, 

compreender em que medida tais processos estigmatizantes compõem as 
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identidades dos sujeitos ao longo de sua trajetória no tempo e no espaço 

demonstram a amplitude do problema social em que áreas de pobreza na RMSP 

apresentam uma população com baixa autoestima, e ainda, uma recusa do lugar. 

Essa dinâmica aponta para uma identidade deteriorada, bem como, a ausência do 

pertencimento que não legitima o lugar pelo morador. Com isso, é fundamental 

relacionar os conceitos de identidade, uma vez que a identidade como construção 

permanente elege os elementos simbólicos, materiais, culturais e relacionais que 

socialmente são aceitos ou rejeitados (GOFFMAN, 2012; CASTELLS, 1999; HALL, 

2011; BAUMAN, 2005). 

Ainda como definição estrutural da argumentação temos que reforçar a 

conceituação da identidade, assumimos a proposição de Castells (1999) que ao 

conceituar três tipos de identidade aponta a primeira como legitimadora, aquela 

constrói raízes e legitima processo territoriais; a segunda como de resistência em 

que os sujeitos buscam se opor aos modelos institucionais que oprimem os 

diferentes grupos identitários; e uma terceira que denomina de projetos, na qual os 

sujeitos se articulam e se conectam em torno de projetos de transformação da 

realidade. Assumir a proposição do autor, não significa rejeitar outras concepções 

acerca da identidade, sobretudo a identidade deteriorada pelo estigma (GOFFMAN, 

2012), ou mesmo as interpretações que apontam a identidade como uma construção 

processual que se faz por toda a vida, não sendo algo fixo e imutável (HALL, 2011; 

BAUMAN, 2005). 

A forma de vida social da sociedade industrial, que emerge na modernidade 

como detentora do poder político e econômico. Terá uma classe social responsável 

pela reorganização do espaço e das regras de reprodução da cidade capitalista. São 

Paulo, como grande metrópole brasileira que se afirma após a segunda metade do 

século XX traz, em seu conjunto social, elementos de atração como de expulsão dos 

sujeitos que vivem na cidade. Villaça (2001) analisa que a expansão da mancha 

urbana de São Paulo segue os fluxos facilitados para o centro. Assim, a questão da 

mobilidade está na organização da cidade, mas não para todos, pois observa que a 

elite paulistana desde o século XIX orienta a ocupação do espaço no sentido de 

manutenção de seu acesso fácil ao centro. O contraponto dessa organização é a 

crescente periferização da pobreza, que avança para áreas da cidade onde a 

infraestrutura não chega no mesmo ritmo. Na RMSP áreas passam a receber as 

famílias dos trabalhadores, que buscam fora de tais lugares, os meios de 
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sobrevivência na metrópole. Na região oeste Carapicuíba, a partir da década de 

1970, se torna um desses lugares que seriam marcados e rotulados como “cidade 

dormitório”. 

Apresentamos o retrato de uma cidade dormitório, termo que permeou a 

construção de um senso comum de que tais cidades estariam relegadas ao caos, 

gerou contradições em seus diversos processos históricos e sociais, mas que, em 

sua essência, mantêm vivas no imaginário a ideia de “habitações subnormais” em 

que a população busca resolver seus problemas com escassos recursos. Nesse 

sentido, Carapicuíba, por não ter meios para uma expansão qualitativa, se manteve 

ligada e dependente de sua vizinhança, já que, nelas, seus moradores trabalham, 

estudam, consomem e dependem da concessão política das mesmas para que 

recursos cheguem até o município. Dessa forma, após 49 anos de emancipação 

política, Carapicuíba continua em dependência econômica, política e cultural de 

suas vizinhas: Osasco, Barueri e São Paulo. 

O problema central aponta para compreensão dos mecanismos que operam 

material e simbolicamente na reprodução do estigma social da pobreza na periferia 

pobre da RMSP. Os reflexos dessa reprodutibilidade se tornam identificáveis nas 

relações sociais estabelecidas entre seus atores no cotidiano vivido, seja pelo 

reconhecimento ou negação do lugar como sendo seu lugar de viver e usufruir os 

bens materialmente produzidos pela sociedade. Dessa forma estabelecem fronteiras 

entre a normalidade e anormalidade, e entre os pobres se constituem diferenciações 

simbólicas e relacionais que buscam estigmatizar os já estigmatizados, segregando 

os já segregados (GOFFMAN, 2012; WACQUANT, 2005; BAUMAN, 2009; 

MARTINS, 2009; VILLAÇA, 2001).   

Compreender que o espaço, segundo Lefebvre (1995) é composto de 

contradições da realidade na medida em que é um produto social, que se torna uma 

mercadoria, que se abstrai enquanto mundo e ao mesmo tempo traduz as diferenças 

e as particularidades contextuais, é de importante relevância, já que as regiões 

metropolitanas comumente produzem contextos contraditórios em que as regras 

parecem ser criadas para a manutenção contínua das desigualdades sociais 

historicamente existentes (CARLOS, 1994; SANTOS, 1996b; HARVEY, 2005). 

A cidade de Carapicuíba é um desses espaços no qual a reprodução está 

imbricada em seu próprio contexto social, político e cultural, para manutenção de 

uma identidade estigmatizada que produz uma sensação de não pertencimento, 
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reduzindo o exercício da cidadania, uma vez que produz as denominadas 

subclasses, os subcidadãos (WACQUANT, 2005; BAUMAN, 2005; KOWARICK, 

2000). 

A produção da urbanidade estigmatizada e dependente como reflexo da 

compreensão de progresso, onde a cidade é o local em que as possibilidades se 

apresentam, é uma construção simbólica da associação entre urbanização e 

industrialização no Brasil. Entretanto, é um direito do cidadão o acesso à cidade, em 

que pese a argumentação de Véras (2003), onde cidade e cidadania desde a 

correlação clássica de civilis e pólis, são termos indissociáveis. O crescimento 

demográfico desordenado e sem planejamento construiu fossos nas regiões 

metropolitanas, onde as políticas públicas sempre chegaram depois. Isso afeta e 

corrói sistematicamente a identidade que se forma carregada de valores pejorativos 

ao próprio local, produzindo violência, analfabetismo, desemprego, mortalidade 

infantil, o marginal, o sem-teto, o favelado, enfim, um conjunto de estigmas que 

marcam e caracterizam a dinâmica das relações sociais em tais regiões. 

Para os carapicuibanos, os problemas de infraestrutura, de acesso à cultura, 

de emprego e serviços públicos, decorrem de ser: cidade-dormitório e todo 

significado que esse termo carrega sobre si. Nesse sentido, Bourdieu (2012), nos 

fala que há uma relação dupla de mútua influência entre a posição ocupada pelo 

indivíduo no espaço físico e a sua posição ocupada no espaço social. Daí decorre a 

percepção da população circunvizinha sobre aquela região, povo ou local. Isso se dá 

numa retroalimentação contínua que acaba por marcar, rotular e definir as pessoas 

de acordo com o local onde vivem, atribuindo-lhes características e valores culturais. 

Além disso, a representação subjetiva dos sujeitos é influenciada pelas questões 

materiais, onde o ter e o ser estão em contradição na sociedade contemporânea, e 

ainda, o “parecer ser” é um dos aspectos de encobrimento comum de moradores 

das regiões de pobreza, já que se caracteriza pelos símbolos do pertencimento 

quando na essência o que ocorre é a ausência desses símbolos. 

Os territórios de pobreza são produtos de um sistema, em que a espoliação 

coloca os trabalhadores para as margens dos lugares de consumo, obrigando-os a 

criar estratégias em que se aprofundam as desigualdades materiais, marcadas por 

situações de vulnerabilidade e precariedade. Para tanto é preciso compreender que 

a pobreza não é absoluta, mas relativa e que esta se apresenta não só na 
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materialidade, mas também culturalmente, como a pobreza política e a subcidadania 

(MARX, 2010; DEMO, 2012; KOWARICK, 1993). 

Assim as justificativas que movem a pesquisa derivam das vivências 

experimentadas como morador do lugar marcado pela pobreza, da busca em 

compreender como esse processo permanece no tempo e no espaço, gerando 

novas formas de segregação numa continuidade da estigmatização social, onde o 

morar no lugar infere aos sujeitos as marcas desse lugar que acompanham e 

estabelecem os critérios de sociabilidade na cidade e na RMSP. 

O referencial teórico que orienta as análises assume a abordagem marxista 

sobre o espaço urbano e as relações sociais na cidade. Salientando que a 

abordagem marxista vista de forma ampla permite perceber as múltiplas 

determinações, e ainda, pode comportar a compreensão da subjetividade. Sendo o 

espaço uma totalidade construída, traz em si as contradições decorrentes do 

sistema que o produz, e também a multiplicidade de cada indivíduo que compõe 

essa totalidade complexa. De maneira que o marxismo analítico contempla essa 

heterogeneidade, que foge as prerrogativas ortodoxas do determinismo econômico 

(ELSEN, 1989). Do mesmo modo, compreender que o outro, o “não eu”, 

apresentado por Merleau Ponty (1992), existe naquilo que Marx, (2011) chama de 

espelhamento, em que a alteridade produzida na diferença torna o humano em 

humano, permite o reconhecimento enquanto tal.  

Compreender que a cidade não é fruto de nexos causais desconectados, 

remete à necessidade de construir uma análise que aponte a totalidade que a 

representa. Para tanto, temos as observações feitas em campo, os registros sobre 

dois bairros estudados em Carapicuíba: a COHAB e a Vila Municipal. O movimento 

de análise vai do micro ao macro, dos bairros para a cidade, e ainda dos bairros 

entre os bairros e da cidade com a vizinhança, tendo como objetivo demonstrar a 

síntese na qual o estigma atinge a totalidade da cidade, sendo a marca da pobreza, 

a própria marca da cidade e de seus moradores.  

Dessa maneira, adotar o marxismo com referencial teórico, não significa 

ignorar interpretações fora dele, como as análises de Elias e Scotson, (2000), que 

ao estudar os outsiders, contribui significativamente para a construção dialética, 

histórica e materialista. Também nos servem substancialmente as interpretações de 

Bourdieu (2007; 2011; 2012), quando nos apresenta os efeitos do lugar, as 

representações simbólicas sobre e do lugar constituídas no âmbito físico e 



24 
 

imaginário sobre e nos sujeitos sociais. A complementaridade da qual o marxismo 

enriquece e é enriquecido pode ser denotado pelos trabalhos que abordam a 

estigmatização social, a construção dos estereótipos, as classificações em que a 

normalidade regrada pela sociedade cria os mecanismos de identificação, aceitação 

e negação dos sujeitos (GOFFMAN, 2012; WACQUANT, 2005). 

Reafirmando que a abordagem marxista traz para o conjunto de análise, o 

cerne fundamental do capitalismo, em que a cidade é palco das contradições que 

realizam o próprio sistema capitalista, sem a qual não existiriam os meios para sua 

reprodução no espaço e no tempo (CASTELLS, 1983; VÉRAS, 2000).  

A totalidade que analisa os processos internos e externos da cidade com a 

metrópole e da metrópole com a cidade não se dá somente no âmbito econômico, 

estes são elementos de suma importância, mas que não significam determinações 

em si para as relações construídas historicamente entre cidade e metrópole. Como 

herança, ou produto de um período, a cidade e a metrópole apresentam os reflexos 

das mudanças e acelerações dos processos que transformaram o lugar, em lugar de 

compressão do tempo-espaço (HARVEY, 1992). Desprezar ou mesmo diminuir 

elementos que atuam sobre o viver na cidade, seria reduzir a própria leitura da 

totalidade que envolve o urbano, uma vez que espaço e sociedade interagem 

recíproca e dialeticamente. Assim, assumimos que a relação entre a cidade que está 

inserida no contexto metropolitano enquanto objeto sociológico de análise se 

apresenta como um “paradigma” multifacetado, interdisciplinar e que, portanto, 

parece-nos adequado um olhar aberto, abrangente sobre a realidade complexa que 

é o urbano (GOTTDIENER, In: VÉRAS, 2000, p.107). 

Diante dos desafios do século XXI, assumir o marxismo como teoria que é 

capaz de denunciar a produção do espaço, palco onde ocorrem as relações sociais, 

que produzem e reproduzem seus efeitos sobre os atores do cotidiano é assinalar 

que as contradições históricas do processo de ocupação, uso e exploração da 

cidade e do urbano estão longe de superação (HARVEY, 1992; 2005; CASTELLS, 

1983; LEFEBVRE, 2008; ENGELS, 2010; VILLAÇA, 2001; KOWARICK, 1993; 2000; 

2009; MARICATO, 1982; 2011). 

Relacionar a abordagem marxista com a subjetividade contida em estudos 

sobre a identidade estigmatizada na periferia pobre exige o exercício do 

distanciamento e da aproximação. Desvendar os caminhos pelos quais os processos 

de diferenciação, segregação e exclusão se dinamizam, se transformam e se 
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alteram na forma, não significa alteração de conteúdo. As relações de alteridade que 

marcam o cotidiano urbano denunciam as contradições que alimentam a 

manutenção e reprodução do sistema capitalista nas metrópoles brasileiras, 

estigmatizando lugares e pessoas, criando uma “falsa” percepção de inclusão no 

mundo da exclusão, pois a transitoriedade e efemeridade se tornam marcas da 

sociedade capitalista de produção e consumo (MARTINS, 2009). Assim, temos 

algumas das características que destacam o que é conceituado como modernidade 

líquida, alta modernidade, ou ainda uma etapa da modernidade que tenta avaliar os 

percursos da própria modernidade, (BAUMAN, 2002; GIDDENS, 1996; HARVEY, 

1992). 

Na leitura da realidade social se busca a compreensão da dinâmica que 

envolve os processos de espoliação das classes sociais de baixa renda em ter 

negado o seu direito a “morar” na cidade, e traz à tona questões atuais e recorrentes 

nas discussões acerca da constituição de uma identidade fragmentada e fragilizada 

pelo estigma social (GOFFMAN,2012; WACQUANT, 2005). É essa tessitura social 

que representa a cidade de Carapicuíba, pois grande parte do município é de 

moradias populares, cercadas por ocupações em áreas de moradia precária, onde a 

presença do Estado se faz, via de regra, pela instalação de uma escola. Os 

moradores buscam, fora da cidade, o trabalho, a cultura, o lazer e tudo que possa 

lhe dar aquilo que é vendido como apêndice da felicidade (BAUMAN, 1999). Há 

contradições dentro do município que precisam ser desvendadas para a elaboração 

de proposições que possam dar conta dos problemas socioeconômicos que afligem 

os moradores de uma região marcada pela pobreza. 

Aprofundar a problemática que envolve o estudo de um lugar e seus 

moradores, requer trabalhar com hipóteses que orientem os objetivos a serem 

alcançados para resposta do problema central (ECO, 2008). Portanto, trabalhamos 

com as seguintes hipóteses na construção do argumento: a) A urbanização 

capitalista produz e reproduz um processo permanente de segregação social, que 

pautada pelas relações de produção e consumo, criam os estigmas que 

caracterizam marcas no processo de identificação dos sujeitos, enquanto sujeitos de 

direito e no exercício da cidadania; b) O processo de ocupação intencionalmente 

desordenada dos lugares na periferia pobre promove a condição de subcidadania 

urbana, em que a vida privada é subordinada à vistoria e ao controle social; c) Na 

relação do Estado com os indivíduos existem mecanismos pelos quais a ausência 
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de serviços e infraestrutura promovem a estigmatização dos lugares, onde os 

indivíduos se inferiorizam do restante da cidade e da metrópole por não terem 

condições de usufruir a cidade; d) A estigmatização e segregação é reproduzida 

dentro das próprias áreas de periferia, onde o lugar do novo morador é, via de regra, 

longe dos antigos moradores; e) As marcas do lugar acompanham os sujeitos na 

metrópole, pois assumir o lugar é assumir os significados que o “Outro” lhe atribui, 

ocorrendo um processo de encobrimento da identidade do lugar.  

A elaboração do argumento se faz em três passos: a) descrever e analisar os 

processos formativos da cidade de Carapicuíba e dos bairros em análise, que 

explicam sua inserção subordinada, numa perspectiva histórico social; b) discussão 

sobre os conceitos que envolvem os processos de estigmatização social da pobreza, 

a relação entre urbanização e pobreza, e ainda constituir uma totalidade analítica em 

torno do problema central da argumentação, que é a estigmatização da periferia 

pobre da RMSP; c) analisar as entrevistas não-diretivas em profundidade para 

compreensão do fenômeno da estigmatização, identificar os elementos 

estigmatizantes em processo permanente e novas formas de segregação e 

estigmatização no contexto da cidade de Carapicuíba, em foco nos bairros 

analisados. 

Na busca pela compreensão do fenômeno da estigmatização social da 

pobreza, de sua reprodução sistêmica e de quais fatores incorrem para o mesmo, 

elaboramos um plano de pesquisa de campo: a) observação participativa junto às 

áreas em análise, COHAB e Vila Municipal; b) elaboração de um roteiro estruturado 

para levantamento de dados socioeconômicos, tipos de moradia, idade e tempo de 

moradia no bairro e na cidade; c) análise de dados contidos no Plano Diretor da 

cidade de Carapicuíba; d) entrevistas não-diretivas para captar o sentimento dos 

moradores com o bairro e com a cidade, bem como identificar o estigma social da 

pobreza nos mesmos. No decurso da observação a questão educacional chamou 

atenção, seja pela presença da escola nos bairros, seja pelas declarações negativas 

quanto à instituição pelos moradores. No roteiro semiestruturado elaborado para as 

entrevistas a questão educacional se afirma como principal problema apontado 

pelos moradores dos bairros e da cidade, assim, a abordagem central da 

estigmatização decorrente do lugar, também está presente dentro das escolas da 

cidade e da RMSP. Entretanto, vale salientar que o aprofundamento das relações 
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estigmatizantes no espaço escola não foram o foco de nossa investigação, sendo 

um fator levantado que requer aprofundamento empírico posterior.  

O método dialético que busca captar o movimento dos desdobramentos 

sociais no tempo e no espaço permite uma abordagem qualitativa sobre as 

entrevistas em profundidade. É fundamental nesse procedimento de análise a 

fidelidade entre pesquisador e pesquisado, onde a informação deve ser tratada 

como fala do sujeito que exprime sua concepção sobre o real que forma a totalidade 

vivida por ele. Cabe ao pesquisador, na análise qualitativa, ler nas entrelinhas da 

subjetividade, onde a expressão do orador também fala. É nesse sentido que as 

entrevistas com os moradores dos bairros apresentam as contradições do viver e 

morar na periferia da RMSP, numa cidade marcada como pobre e dormitório, em 

bairros onde o desejo é de sair, como única alternativa de mudança em suas 

condições sociais. As pequenas redes de solidariedade que se estabelecem são 

meios de resistência, de defesa dos pequenos núcleos ligados pelo tempo de 

moradia ou parentesco, que indicam um meio para outro fim que é a saída 

permanente do lugar estigmatizado. 

A escolha dos entrevistados se deu a partir da observação inicial por 

conhecer muitos dos moradores da COHAB, permitiu-se verificar moradores que 

vivem no bairro há anos. O critério do tempo foi levado em consideração para 

escolha, uma vez que nossa hipótese é de que o estigma ocorre e permanece no 

tempo e no lugar. Os entrevistados da Vila Municipal foram escolhidos após um 

momento de observação do bairro, onde alguns dos moradores são meus ex-alunos 

do Ensino Médio. O tempo de moradia foi outro fator considerado, mesmo porque a 

Vila Municipal é considerada uma ocupação recente em algumas partes do bairro, e 

em outra, é tida como o bairro mais antigo da cidade. Assim, o recorte fundamental 

para a pesquisa tanto na COHAB como na Vila Municipal foi o tempo de moradia, 

dada ênfase aos moradores de longa data, alguns dos entrevistados são moradores 

mais recentes, para contrapor a visão sobre o lugar entre os mais antigos e os mais 

novos. Dentre os 18 entrevistados, um não é morador de Carapicuíba, é trabalhador 

de longa data na cidade, e sua escolha se fez pela necessidade de ter uma visão do 

Outro sobre o lugar, uma vez que reside em São Paulo e, por conhecê-lo de longa 

data, facilitou sua participação na pesquisa.  

 É importante ressaltar que todos os entrevistados tiveram a clareza de que 

seus nomes estão preservados, já que os nomes utilizados nas transcrições e nas 
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análises são fictícios, demonstrando a dimensão ética na proposta do pesquisador e 

no desenvolvimento do trabalho de campo. 

O número de entrevistados poderia ser ampliado, mas há dificuldades em 

entrevistar moradores de áreas consideradas irregulares, o medo de falar, de 

mostrar sua realidade e mesmo dizer o que acontece no bairro impõe silêncio aos 

moradores. Ainda nesse sentido, muitos têm vergonha de demonstrar sua vida, de 

abrir sua condição material para análise, seja por carência absoluta ou por ter algo 

que não queira que os outros saibam.  

Os entrevistados estão em diferentes faixas etárias 10 entre 19 e 30 anos de 

idade, chefes de famílias, estudantes e ainda jovens trabalhadores, 5 entre 31 e 50 

anos de idade que da mesma forma são chefes de famílias ou que correspondem à 

participação direta na composição de renda da família, 3 entre os entrevistados 

estão acima de 50 anos de idade e são trabalhadores na ativa e aposentados que 

contribuem para manutenção da renda familiar. Dentre os entrevistados nove são 

mulheres e nove são homens. A estrutura foi subdividida em 3 grupos que se divide 

em 2: grupos por faixas etárias, e por bairros. O objetivo dessa estruturação é 

alcançar a percepção do jovem sobre o lugar e suas representações dentro do 

espaço vivido, o segundo grupo e sua atuação na transformação da realidade do 

lugar e do terceiro grupo identificar a permanência do estigma do lugar no tempo. 

Tais análises se pautam nos problemas orientados quanto ao lugar de morar, ao 

lugar de pobreza e suas representações sobre os atores sociais.  

Quanto à divisão da análise por bairros, visa identificar como cada grupo 

observa o bairro vizinho e de como se relacionam entre si, da mesma forma como 

tais grupos entendem a cidade e as relações dessa totalidade para com os bairros 

em estudo. 

 Partindo da perspectiva de análise das entrevistas se apresenta o quadro em 

que ocorrem os processos de identificação, representação e estigmatização dos 

moradores de Carapicuíba, em foco, os bairros da Vila Municipal e COHAB. Cabe 

ressaltar, que de uma análise micro, se tende a compreender a totalidade das 

relações de forma aberta e não circunscrita na generalização dos fenômenos. Tendo 

em vista que é a cidade uma totalidade, o lugar e suas características reproduzidas 

marcam os atores sociais e suas formas de representação sobre essa totalidade.  

 As analises sobre a entrevista com o não morador da cidade visa demonstrar 

o sentimento exógeno sobre o lugar, ainda que o entrevistado tenha relações de 
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trabalho e amizades na cidade é o olhar do Outro sobre Carapicuíba e seus 

moradores e uma perspectiva externa dos problemas da cidade.  

Retomando o quadro de justificativas sobre a identidade de classe subalterna 

e a dinâmica que envolve a ocupação urbana, assumimos a problematização 

oriunda do capitalismo que, segundo Bauman (2005), está mudando de exploração 

para exclusão, sendo ela polarizadora social que aprofunda as desigualdades, 

aumentando o volume da pobreza, miséria e humilhação. A análise das relações 

sociais no espaço urbano, que pese os objetos culturais que produzem e 

reproduzem as memórias coletivas estigmatizantes na população, bem como os 

reflexos desse processo no conceito de cidadania em que os sujeitos sociais operam 

no cotidiano. 

Tomando em perspectiva a cidade de Carapicuíba e as ocupações das 

chamadas áreas de pobreza ou miséria, o método investigativo se fez na direção de 

estabelecer paralelos em que se possa conhecer a construção da identidade das 

populações que habitam tais localidades. Seguindo nesse processo, construir 

comparativos dessas populações com as demais, em especial às dos Conjuntos 

Habitacionais (COHABs), revelando semelhanças e diferenças relevantes. No intuito 

de vislumbrar quais elementos exercem influência no processo de construção de tais 

identidades individuais e coletivas, e de como esta influi na ação dos mesmos na 

sociedade, já que é no lugar que se constroem relações entre diferentes sujeitos 

com papeis específicos. Analisamos em que medida os próprios moradores, de 

forma direta e indireta, acabam por ser interlocutores do processo de 

estigmatização, pois as segregações se exercem dentro das relações, ultrapassando 

o lugar, o bairro, a cidade, atingindo a totalidade da metrópole; esta acaba por ser 

radiadora e irradiadora desses processos culturais, materiais e relacionais. 

As diferenças que marcam os lugares de pobreza e que tomam a forma de 

estigma social constituem fronteiras as quais os indivíduos podem ou não 

atravessar, tendo a ideia de risco como elemento de conservação e a falta de 

infraestrutura como freio para ruptura desse processo que retroalimenta o estigma, 

de forma permanente. Assumimos que há uma hierarquização social que advém do 

lugar, onde o sujeito que é marcado pelo lugar leva consigo a marca dessa 

diferença, uma vez que ele significa o lugar e o lugar significa ele (BOURDIEU, 

2012; SANTOS, 1996b). Essa hierarquização de valor afeta direta e indiretamente 

as relações de alteridade em que, a busca por saídas, promove o estabelecimento 
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de pequenas redes de solidariedade, que visam defender os moradores do lugar das 

ameaças vindas de fora, e ao mesmo tempo busca incluir esses diferentes no jogo 

social do mundo globalizado. É o esfriamento que se contrapõe ao aquecimento, 

autodefesa que promove formas de sociabilidades frágeis no interior da periferia 

pobre (PIERUCCI, 1999; VÉRAS, 1995, 2012; SAWAIA, 1995). 

A síntese se constitui de apontamentos para que se tenha compreensão dos 

mecanismos onde a produção do espaço ganha identidade, já que esta surge 

rotulada como “popular” quando nos referimos aos “lugares” de periferia. Tais 

lugares apresentam uma historicidade complexa que carrega consigo os elementos 

simbólicos, materiais e relacionais que fundamentam a realidade que forma a 

totalidade. As sociabilidades constituídas pela estigmatização e segregação ganham 

amplitude atingindo a espacialidade complexa da metrópole que também se 

apresenta como uma totalidade, que por sua vez, imbricará em novas mudanças 

que gerarão novos processos de segregação dentro da complexidade que é marca 

da ocupação urbana das metrópoles brasileiras. A COHAB e a Vila Municipal são 

partes da RMSP, da cidade de Carapicuíba, que por sua vez está na metrópole ao 

passo que a metrópole está na cidade e seus bairros. É uma totalidade dialética que 

se retroalimenta dos processos aos quais intencionalmente busca reproduzir no 

tempo e no espaço, lugares e populações estigmatizadas pela segregação. 
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CAPÍTULO 1 – CARAPICUÍBA: ASPECTOS HISTÓRICOS E FORMAÇÃO 

SOCIAL 

  

A cidade de Carapicuíba é uma das 39 que compõem a RMSP, situada em 

sua região oeste, teve sua emancipação política em 1965, quando deixa de 

pertencer ao município de Barueri. O desenvolvimento da cidade esteve ligado à 

expansão da Estrada de Ferro Sorocabana e, posteriormente, às rodovias Raposo 

Tavares e Castelo Branco. A área total do município é de aproximadamente 35 km2, 

em que uma população em torno de 370 mil habitantes buscam usufruir dos espaços 

ocupados, em sua maior parte por moradias populares ou precárias. Sua história é 

complexa, ligada aos processos de formação da RMSP, bem como está 

intrinsecamente relacionada à própria cidade de São Paulo e sua fundação. 

Conhecer a história é, segundo Marx (2010), compreender os processos pelos quais 

foram constituídas as condições materiais de existência dos sujeitos históricos ao 

longo do tempo no espaço.  

 É importante ressaltar que para analisar a história de um lugar é preciso 

buscar a percepção unidimensional e idiográfica. (ABREU, 2013) Abandonar isso 

pode incorrer na percepção do urbano, mas não da cidade, é necessária a busca da 

história no e do lugar, a fim de não se perder no tempo e no espaço. Dessa forma, 

como ensina Santos (1994), a história do urbano se relaciona com as socializações 

ocorridas nas cidades, já a história da cidade se faz pelos processos materiais de 

forma objetiva, como transportes, propriedade, entre outros.  

 Neste capítulo se analisa o processo histórico de formação da cidade de 

Carapicuíba, seus aspectos socioeconômicos decorrentes da ocupação do espaço, 

como também os aspectos geográficos que descrevem a região. Os caminhos 

metodológicos para construção da análise, se orienta pela revisão da literatura que 

aborda estudos sobre a RMSP, análise de documentos, em especial o Plano Diretor 

do município, que permitam identificar as formas de ocupação do espaço, e a 

formação do bairro da Vila Municipal e dos Conjuntos Habitacionais (COHAB).  

 Os objetivos numa análise histórico social se denotam pela profundidade que 

alcança, sendo um processo permanente e em constante transformação, a história 

do lugar guarda as ambiguidades e contradições de sua formação social, e ainda, os 

interesses na manutenção, transformação ou reprodução de símbolos e valores 
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socialmente identificados ao lugar. Assim o processo dialético se faz na busca de 

compreender os efeitos do lugar, (BOURDIEU, 2012), articulados e intrinsecamente 

ligados as condições materiais de existência e produção das contradições no espaço 

urbano, (LEFEBVRE, 2008), e ainda na percepção da realidade como resultado 

histórico da ação humana que transforma o espaço vivido e seus significados 

(MARX, 2011). 

 No mesmo sentido, conhecer o lugar, significa descrever seus aspectos 

geográficos, suas possibilidades econômicas, culturais e políticas no sentido de 

promover a emancipação de seus cidadãos para a transformação da realidade. As 

relações históricas, sociais e espaciais num processo dialético em que os símbolos 

construídos, herdados e guardados como elementos identitários do lugar 

apresentam a complexidade existente dentro do próprio espaço do viver urbano. As 

mudanças se dão em processos, que no tempo se apresentam como de curta, 

média e longa duração (BRAUDEL, 1984). Tais processos podem apresentar 

rupturas, da mesma forma, podem afirmar continuidades históricas.  

 Para tanto, os recortes não necessariamente precisam obedecer uma ordem 

cronológica linear, pois o que se pretende é apresentar os fatores que socialmente 

se construíram sobre a cidade de Carapicuíba, em que o estigma da pobreza marca 

os moradores e os bairros estudados, atingindo a totalidade da cidade. Essa marca 

da pobreza, está associada aos meios utilizados para esse fim, que se fazem e 

refazem dentro de uma lógica de ocupação, expropriação, precarização e 

segregação do espaço urbano.  

A historicidade de um lugar é de suma importância para compreensão dos 

fenômenos que o marcam, uma vez que passa a constituir culturalmente sua 

identidade. O lugar tem características naturais e produzidas pelos seus habitantes, 

dessa forma, a raiz que conduz a construção da identidade individual e coletiva é o 

lugar de origem (BAUMAN, 2005). Contundo, em tempos pós modernos, a relação 

entre lugar e identidade sofre a flexibilização que se apresenta pelas relações 

superficiais, esporádicas e desconectadas. Isso representa uma contradição, já que 

as conexões são intensas na conjuntura pelas quais se ordenam as relações sociais 

hoje. É contraditório porque, ao mesmo tempo que os sujeitos assumem lugares, 

posições sociais, grupos e amigos, rejeitam, negam e estigmatizam aqueles lugares 

do qual deixou de fazer parte, ou então, lugares que deseja encobrir perante outros 
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conjuntos identitários (BAUMAN, 2005; GOFFMAN, 2012; BOURDIEU, 2012; 

WACQUANT, 2005; ELIAS e SCOTSON, 2000). 

 Com isso, observamos que a identidade de lugar, que deveria ligar, constituir 

símbolo de pertencimento, pode do mesmo modo significar o inverso. Isso decorre 

do valor simbólico dado pelo conjunto da sociedade ao lugar, quanto mais valor 

simbólico, material e cultural, maior o prestigio desse perante o conjunto de lugares 

que não apresentam tais valores (BOURDIEU, 2012). 

 

1.1 – O ALDEAMENTO INDÍGENA E OS PROCESSOS DE OCUPAÇÃO DO 

ESPAÇO 

 

A análise sobre o espaço, sobretudo, o espaço no âmbito da ocupação 

humana requer definições pelas quais se possam fazer interpretações analíticas 

sobre os processos que se desencadeiam no tempo. 

 
 

O espaço é formado por dois componentes que interagem continuamente: a 
configuração territorial, isto é, o conjunto de dados naturais, mais ou menos 
modificados pela ação consciente do homem, através dos sucessivos 
sistemas de engenharia; a dinâmica social ou o conjunto de relações que 
definem uma sociedade em um dado momento (SANTOS, 1996a, p.111). 
 
 

O segundo componente apontado por Santos (1996a) abrange o conjunto de 

variáveis de cada momento histórico que, por relações dinâmicas, dão significações 

e valores específicos ao meio criado pelo homem, produzindo uma configuração 

territorial. Para tanto, cabe lembrar que a vida urbana compreende as mediações 

originais entre a cidade, o campo e a natureza (LEFEBVRE, 2008). É o caso da 

aldeia, cuja relação com a cidade, na história e no momento atual, está longe de ser 

totalmente conhecida. Além disso, para que se desvende a complexidade da 

organização do espaço na cidade, e, por conseguinte o urbano entende-se que o 

espaço é história e nessa perspectiva a cidade de hoje é o resultado cumulativo de 

todas as outras cidades de antes, transformadas, destruídas, reconstruídas como 

resultado das transformações sociais ocorridas através dos tempos (SPOSITO, 

2012). 

O processo de construção e reconstrução da memória é fundamental para 

que se tenha a compreensão dos fenômenos políticos, sociais, culturais e 
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econômicos que ocorrem em determinadas territorialidades, como é o caso de 

Carapicuíba. Assim, observamos a ideia de memória original que permeia a história 

do lugar, sendo rememorada e reelaborada ao longo do tempo. Com relação a base 

memorial da origem observa-se que:  

 
 

... Quando a determinação desse momento de origem puder prescindir de 
uma historicização dos acontecimentos fundadores, os mesmos serão 
enraizados em uma antiguidade indeterminada, com o objetivo de 
naturalizar a “comunidade”, que então não terá “necessidade de outra 
definição que não seja a autoproclamação de si” (CANDAU, 2012, p. 95). 
 
 

  Esse primeiro momento de construção da memória se dá no caso de 

Carapicuíba da relação entre o homem e a natureza, dos povos nativos que viviam 

na região do planalto paulista e de suas trocas simbólicas, bem como dos mitos que 

alimentavam a crença indígena sobre os diferentes territórios de São Paulo e de 

onde hoje é a RMSP. 

 

IMAGEM 1 – Aldeia Jesuítica de Carapicuíba 

 

Fonte: Plano Diretor (2011) 
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No século XVI, os jesuítas caminhavam por onde hoje está conurbada a 

RMSP, em seu percurso José de Anchieta teria chegado ao aldeamento guarani, 

organizado pelos índios Guaianases1, com o nome de Carapicuíba. Nesta mesma 

aldeia ao longo do século XVI foram alocados índios Tupis e Guarulhos fugitivos do 

processo de escravização portuguesa. De acordo com Tenório (2003), os registros 

sobre as povoações quinhentistas são pouco precisos, há segundo o autor, indícios 

de que entre os índios vivia um bandeirante desde 1570, o Capitão Jerônimo Leitão 

que fugiu de São Paulo e se escondeu entre os índios.  

Vale destaque para a análise de Damiani, (2010): 

 
 

A noção de cidade, assim como o de vila, a de povoação, a de bairro, são 
denominações que retiram do núcleo mencionado do que caracterizaria a 
vida rural, dão-lhe um novo status. Em São Paulo, os aldeamentos 
indígenas nos séculos XVI e XVII, vinham carregados do que seria a não-
cidade, embora sejam núcleos importantíssimos para compreender o 
desenvolvimento urbano no planalto paulistano. (p.19) 
 
 

Em complementariedade temos que a aldeia significa uma oposição entre 

rural x urbano, em que não pesava a divisão social do trabalho, visto que a produção 

era de caráter igualitário. A partir da produção de excedentes geraram as condições 

que associada à criação de instituições permitiram uma relação de dominação e de 

exploração. Enquanto a aldeia, como no caso de Carapicuíba em sua origem trazia 

os elementos das tradições e cultura nativas relacionadas ao trabalho e ocupação, a 

cidade emerge na lógica da acumulação pré-capitalista e depois capitalista promove 

a participação diferenciada dos homens no processo de produção, distribuição e 

ocupação do espaço, uma sociedade de classes (SINGER, 1977).  

No processo de instalação do sistema de capitanias hereditárias, em 1574, 

segundo Costa Junior (1993) já consta no termo de concessão a descrição das 

terras de Carapicuíba que estavam na mesma proporção territorial da aldeia de 

Pinheiros seguindo o curso do rio de mesmo nome. Sendo o sesmeiro o Capitão 

Jerônimo Leitão. Afonso Sardinha que detinha terras em Carapicuíba, por doação do 

Rei de Portugal no início do século XVII, doou tais posses para a Igreja Católica em 

1615.  

Uma passagem das narrativas históricas do século XVII foi a tentativa de 

remoção da aldeia para Itapecerica da Serra, os padres jesuítas derrubaram a aldeia 

                                                           
1
 Também encontrado na literatura sobre tribos indígenas como Guaianás. (DICK, 1997)  
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de Carapicuíba, no sentido de evitar o aprisionamento dos índios pelos bandeirantes 

(TENÓRIO, 2003). Entretanto, essa mudança forçada não deu certo, pois os índios 

de Carapicuíba voltavam para o aldeamento original, e assim, no século XVIII a 

aldeia foi reconstruída, guardando seus aspectos originais.  

Característica distinta da aldeia de Carapicuíba é sua localização, pois não 

estava nas margens dos grandes rios Tietê ou Pinheiros, ficando há cerca de 5 km 

do rio Anhembi2. Chama atenção que dos aldeamentos fundados no período inicial 

da colonização de São Paulo, Carapicuíba é o que ainda permanece com seu 

quadrilátero inalterado. 

 
 

O exemplo de Carapicuíba difere dos anteriores em virtude de não tratar 
mais de um núcleo vizinho a um grande curso d’água. De fato o aldeamento 
definiu-se numa área acidentada, cristalina, embora poucos quilômetros da 
margem esquerda do rio Tietê... Diferentemente de todos os aldeamentos 
lembrados até agora, Carapicuíba ficou um pouco à margem, segundo 
parece, dos principais eixos de circulação, fato que poderia contribuir para 
explicar sua maior permanência (PETRONE, 1995, p.150). 
 
 

Ainda durante o período colonial as terras de Carapicuíba passaram por 

diferentes proprietários (PIMENTEL, 2006). Após a doação de Afonso Sardinha para 

Companhia de Jesus, foram proprietários o Coronel Estevão Lopes de Camargo e 

Antonio da Silva Prado, o “Barão de Iguape”, que as mantiveram com características 

de bairro rural.  

Tenório (2003) aponta uma série de sucessões de posse no decorrer do 

século XIX, até que em 1888 a Fazenda Carapicuíba foi oficialmente demarcada 

pelo Governo do Estado, que inclui o sítio Quitaúna, hoje bairro de Osasco. Quando 

Licínio Carneiro de Camargo, então proprietário faleceu, sua esposa Dona Gertrudes 

Avelino Jordão de Camargo vendeu a propriedade para a firma Epaminondas de 

Oliveira Martins & Cia, que em 1903 vendeu as terras para o Coronel Delphino 

Cerqueira. 

O fenômeno indicado por Tenório (2003) em que Carapicuíba, no passado era 

uma Fazenda em que diferentes proprietários usufruíram dos usos da terra, encontra 

confirmação em Langenbuch (1968) que ao analisar a estrutura da cidade de São 

Paulo no século XIX, descreve uma série de chácaras, sítios e fazendas, tendo 

todas sua toponímia ou nome dos proprietários. Ressalta o autor os aspectos rurais 

                                                           
2
 Nome que os indígenas designavam o rio Tietê. 
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de São Paulo, em que prevalecia uma paisagem rica em vegetação, com diversas 

árvores frutíferas e onde muitos dos bairros da cidade estavam no início de sua 

formação. Em sua pesquisa Langenbuch (1968) encontra nos registros que a 

Fazenda “Carapicuva”, era um dos locais típicos do século XIX, onde vivia Dona 

Gertrudes, ou seja, o proprietário responsável pelas terras e produção agrícola 

residia nelas.  

A ocupação do espaço que hoje corresponde à RMSP no século XIX era uma 

área ainda pouco povoada. Carapicuíba ainda era classificada como um arraial 

(LANGENBUCH, 1968 e TENÓRIO, 2003). Vale destacar que o espaço 

metropolitano era composto em 1836 por quatro vilas, seis freguesias e três capelas 

curadas. Portanto, o grande salto de ocupação territorial e transformação da região 

está reservado ao século XX. Ainda se faz importante mencionar aquilo que 

Monbeig (1984) aponta como um dos principais fatores para expansão paulista, a 

cafeicultura que atraiu imigrantes de todas as regiões do Brasil e da Europa, 

associado a um projeto de escoamento da produção via ferrovias. 

 

1.1.1– O significado do nome Carapicuíba 

 

Era comum entre os índios dar nome às regiões que conheciam, na maioria 

das vezes tais nomes se relacionam com aspectos da natureza, ou daquilo que essa 

região lhes proporcionava. Dick (1997) analisa que tendo o índio o hábito de viajar 

pelas florestas comparava os rios, os peixes, os frutos de região para região, 

construindo nomes, símbolos e significados entre elas. 

O nome de um lugar traz em si um conjunto de valores simbólicos, que 

segundo Bourdieu (2007), se traduz num conjunto de representações mentais que 

geram o conhecimento e reconhecimento dos agentes sociais. A nomeação 

individual, coletiva e do lugar permite a construção de memórias sobre o lugar vivido, 

tais representações podem ser emblemáticas ou estigmatizantes. Vale destacar que, 

segundo o autor a possibilidade de manipular as representações, permite utilizar tais 

concepções do lugar para atender interesses materiais. 

Nesse sentido analisar que a memória de um lugar pode ser prolongada pelo 

tempo, sendo o nome a primeira forma de longevidade da memória individual e 

coletiva. De acordo com Candau (2012), a memória e a identidade se concentram 
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em lugares, quase sempre com um nome, e que se encontram referências perenes 

percebidas como um desafio ao tempo.    

O nome Carapicuíba sofre mudanças ao longo do tempo, como observado: 

 
 

O termo Carapicuíba sofreu várias alterações, através dos séculos: 
Carapecuiba, Caraquapuiba, Carapucuyba, Carapicuaiva, Carapicyba, 
Caracuhyva, Crapocouva, Carapicuyba e atualmente Carapicuíba. Isso 
demonstra que a pronúncia feita pelos indígenas não era sempre entendida 
pelos jesuítas e colonizadores portugueses (TENÓRIO, 2003, p. 68). 

 
  

Assim o significado da palavra de origem tupi guarani é peixe (cara), comprido 

(picú), que não serve para ser comido, ruim (iba). Ainda que esse entendimento 

possa ser apresentado, Costa Junior (1993) ressalva que mesmo o cara sendo um 

peixe conhecido, há uma planta de nome cara mais conhecida que o peixe entre os 

indígenas de norte a sul do Brasil.  

A relevância dada ao nome do lugar, com a inserção da ideia de 

representação simbólica, e que essa representação pode ultrapassar o tempo, 

ficando intrinsecamente ligada ao lugar, se faz presente em Carapicuíba, em 

especial em sua Aldeia. Uma vez que a Aldeia de Carapicuíba é Patrimônio Nacional 

desde 1941, é a única segundo Tenório (2003) das aldeias jesuíticas que guardam 

seu quadrilátero fundador inalterado. Com isso, vale ressaltar aquilo que Candau 

chama de memória patrimonial. 

 
 

... A efervescência patrimonial é a expressão de um modo de pensar 
retromaniaco no qual o passado é valorizado e, inclusive, venerado 
frequentemente por aqueles que percebem seus laços com as origens como 
menos firmes: “peças anexadas”, “neoresidentes” ou “herdeiros urbanos”. 
Esse modo de pensamento se dedica a encontrar ou fabricar tudo o que 
permita a um grupo narrar-se a si próprio (CANDAU, 2012, p. 159). 
 
 

 Contudo, a interpretação dada ao nome, bem como os símbolos 

representativos do lugar podem ser alterados e reproduzidos com significados e 

valores diversos da origem para os grupos posteriores que ocupam o lugar 

(BOURDIEU, 2007; HOBSBAWN & RANGERS, 1984). O nome pode guardar tais 

manipulações diretamente no entendimento de sua origem, bem como no jogo 

simbólico das representações trazer em si elementos estigmatizantes. 
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 Ainda sobre a questão do nome e sua representação sobre o lugar, temos 

que o jogo de apropriação, manipulação, construção e reconstrução do nome traz 

em si objetivos históricos, onde socialmente as relações marcam ou marcaram os 

grupos sociais que viveram o lugar. Como observa Candau (2012), não é só o 

território de um lugar que constitui o grupo, mas uma memória ligada a uma 

sucessão de lugares de uso e de habitação. De maneira que, a valoração do lugar 

como símbolo de pertencimento e construção identitárias está intrinsecamente 

atrelada ao valor do nome. Isso significa que o nome pode ter em si uma construção 

valorativa agregadora ou depreciativa, levando os sujeitos que carregam a marca do 

nome a venerá-lo como patrimônio ou negá-lo numa rejeição identitária, buscando 

encobrir o nome do lugar de origem (BOURDIEU, 2012; GOFFMAN; 2012). 

 Essa construção representativa apresenta o elemento memorial, onde o lugar 

se apresenta como lócus do coletivo, do intersubjetivo. Dessa perspectiva podemos 

construir a memória do lugar, da cidade lembrando que esta não é um coletivo de 

vivências homogêneas, mas marcas de grupos sociais que ali estabeleceram 

relações ao longo do tempo no espaço. É importante destacar que a memória 

construída no espaço é também um símbolo ligado as estruturas de poder, uma vez 

que as classes dirigentes da sociedade elaboram e elegem os elementos a serem 

consagrados para as gerações futuras (ABREU, 2013). 

 

1.1.2 – Rotas, tropeiros e a chegada da estrada de ferro. 

 

No decurso de sua História, Carapicuíba foi marcada por ser trecho de rotas 

importantes, como destaca Pimentel (2006), primeiro com os bandeirantes que 

passavam pela região em direção ao interior da Colônia, na busca pelo ouro e 

pedras preciosas. Após a descoberta do ouro, Carapicuíba se torna entreposto no 

caminho dos tropeiros que vinham da região sul do Brasil, levando carnes e outros 

produtos para a região das minas, atual Estado de Minas Gerais.  

Langenbuch (1968) indica que as estradas que ligavam São Paulo aos 

entrepostos de abastecimento nos seus arredores como as Vilas de Sorocaba, 

Santo Amaro, Jundiaí, Carapicuíba eram extremamente precárias. Chama a atenção 

para que, no caso brasileiro e paulista, não se teve uma etapa de diligências que 

antecedesse o advento da ferrovia como ocorreu na Europa e nos Estados Unidos.  
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Durante o século XIX, São Paulo se torna um importante centro comercial, 

tanto que as tropas e produtos passavam pela cidade rumo ao interior, ou ao porto 

de Santos. É nesse contexto de expansão produtiva impulsionada pelo café que foi 

criada a primeira ferrovia do planalto paulistano, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, 

estabelecida em 1867 (MONBEIG, 1984). 

A década de 1870 é tida como marco divisor, pois é o momento em que se 

intensifica a ocupação do espaço dos arredores da cidade e sua expansão, além 

das estradas de ferro, outro meio de transporte de características urbanas, o bonde 

chega à cidade ligando os bairros que se arruavam por São Paulo. O bonde permitiu 

que os moradores dos bairros se locomovessem pela cidade. O desenvolvimento de 

novos meios de transporte está associado ao momento econômico vivido pela 

cidade, marcado pelo crescimento industrial de São Paulo e seus arredores. Período 

em que as indústrias buscavam se instalar próximas às estradas de ferro, pois 

serviam tanto para chegada de matérias-primas e operários, como para saída de 

seus produtos (LANGENBUCH, 1968). 

 Nesse contexto, já no século XX, Carapicuíba registra que em 1925, Alberto 

Kenworthy fundador da Companhia Nacional de Estamparia em Sorocaba, funda a 

Tecelagem Santa Izolina, Força e Luz. A energia utilizada pela fábrica de 

Carapicuíba era gerada por uma usina localizada no rio Cotia. Tenório (2003) aponta 

que com o crescimento da produção foi preciso também construir a vila, para abrigar 

operários e suas famílias, que vinham do interior do Estado em busca de trabalho. 

Desta vila operária da década de 1920, ainda restam algumas casas na Vila 

Sulamericana, nome dado à fábrica de tecelagem posteriormente, e também bairro 

da cidade de Carapicuíba próximo à divisa com Barueri (PIMENTEL, 2006).  

 A Estrada de Ferro Sorocabana teve seu início em 13 de junho de 1872, e 

segundo Tenório (2003), teve seu primeiro trecho concluído em junho de 1875. A 

estação ficava no povoado de Barueri e o trem não parava em Carapicuíba, só em 

1921 foi construído um embarcadouro de gado, que chegava e saia do Campo da 

Boiada, atual COHAB, animais que eram abatidos no Frigorífico Municipal do KM 

213. Em análise, pode-se observar que Carapicuíba, sem ter planejamento urbano 

definido, teve sua ocupação sugerindo um acordo secreto entre o apito do trem e o 

povoamento que se seguiu. 

                                                           
3
 Atual Estação General Miguel Costa da Linha Diamante da CPTM. 
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IMAGEM 2 – Estação Ferroviária Sylviânia em 1930 

 

Fonte: Plano Diretor (2011) 

 

 Langenbuch (1968) observa que, pela expansão ferroviária, ocorre um 

aumento da especulação imobiliária na cidade de São Paulo. Isso faz com que os 

imigrantes busquem lugares com preços mais populares para se estabelecerem. No 

dia 25 de janeiro de 1926 foi inaugurada a Estação de Carapicuíba4, evento que 

segundo Tenório (2003), reuniu várias personalidades, além de simbolizar 

modernização e progresso para a região. Retomando a questão especulativa de São 

Paulo, vários imigrantes vieram a constituir morada em Carapicuíba pelo baixo valor 

imobiliário das terras. Contudo, é importante ressaltar que a inserção promovida pela 

proximidade à linha férrea aos eixos de circulação de mercadorias, produtos e 

                                                           
4
 Em 1926 o nome da Estação era Sylviania, depois modificado para o nome da cidade. 
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pessoas não alterou as características de Carapicuíba, bem como de outros 

povoamentos no entorno da ferrovia, que como aponta Langenbuch (1968) 

formavam o “cinturão caipira”. 

 Como visto, a ferrovia serviu como principal elemento atrativo para vinda de 

novos moradores, ligados ao trabalho na ferrovia, ou ainda como mão-de-obra para 

as indústrias que se estabeleciam na região (LANGENBUCH, 1968). Da mesma 

forma, com o passar das décadas o impulso econômico pela aceleração industrial de 

São Paulo expandiu sua área, formando os núcleos industriais nas cidades do seu 

entorno, como Osasco. Com isso, houve a necessidade de aumentar o número de 

estações ferroviárias na linha da Sorocabana, que em 1971 passou a ser 

denominada Ferrovia Paulista S/A5. A presença estatal nos transportes públicos 

ficou obsoleta ao longo do tempo e em 1992, o trecho sul e oeste da RMSP que 

atende milhões de trabalhadores passou para uma empresa de economia mista 

ligada à Secretaria Estadual de Transportes, a Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM). O restante da malha em 1998 passou para o controle do 

Governo Federal que em leilão concedeu a exploração da Malha Paulista à América 

Latina Logística.  

 Em mesmo nível de importância se deu a expansão rodoviária, em especial, 

nas décadas após 1950, rotas antes pouco trafegadas, passaram a ter demanda 

cada vez maior de automóveis, ônibus e caminhões. Na região sudoeste da RMSP, 

a Rodovia Raposo Tavares passa a ser o mais importante meio de ligação entre São 

Paulo e o Sul do Brasil. Durante os Governos Militares 1964-1985, a construção da 

Rodovia Presidente Castelo Branco, se torna símbolo do desenvolvimentismo 

promovido pelo Governo ligando São Paulo à região Oeste e Sudoeste do Estado. 

Ambas Rodovias passam pelo município de Carapicuíba, e permitem a mobilidade 

entre os moradores do município para outras cidades onde trabalham, estudam e 

realizam compras. Mais recente e não menos importante obra de ligação urbana, 

está o Rodoanel Mário Covas6. 

 O Rodoanel Mário Covas, segundo Damiani (2010) por sua proximidade com 

a COHAB em Carapicuíba, e por significar obra de grande relevância estrutural para 

                                                           
5
 No governo de Laudo Natel, ocorreu a incorporação das Companhias Mogiana, Araraquara, Sorocabana e São 

Paulo Minas à nova empresa, a FEPASA. 
6
 Obra de ligação da principais Rodovias que chegam à cidade de São Paulo, iniciada em 1992 e ainda não 

concluída, prevista para ter 180 quilômetros. O trecho oeste que passa pelo município de Carapicuíba foi 
entregue em 11 de outubro de 2002. 
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a RMSP atraiu uma gama especulativa imobiliária e financeira para a região, pois é 

uma nova presença, expulsando e atraindo populações da mesma forma que o faz 

com o capital especulativo. Isso significa que áreas antes sem valor econômico para 

o capital especulativo passam a ter valorização, pois a localização do Rodoanel 

permite os fluxos contínuos para as diferentes regiões da metrópole, gerando um 

valor de localização excedente que a população local até então desconhecia. O 

valor atrai a especulação que promove a saída dos moradores das áreas para 

chegada de empreendimentos imobiliários especulativos (VILLAÇA, 2001). 

 Vale ressaltar que o sistema ferroviário é muito utilizado pelos trabalhadores 

da cidade, pois é o meio mais rápido de chegar às longas distâncias na RMSP. As 

ligações entre Carapicuíba e as cidades vizinhas se dão também por vias 

intermunicipais, sendo que Osasco e Barueri acabam por receber maiores 

contingentes de carapicuibanos por terem maior índice de oferta de emprego, 

centros de compras como os shoppings, locais de lazer e cultura e ainda oferecem 

centros educacionais de nível médio técnico e superior em maior quantidade do que 

Carapicuíba.  

 

 1.1.3 – Território e População 

 

 O território da cidade de Carapicuíba, que é um dos 39 municípios que 

compõem a RMSP, é de 34,546 km2, área relativamente pequena, se comparada 

com os municípios vizinhos como Barueri, com 66,685 km2, ou Osasco com 64,954 

km2.  

 A população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística7 

(IBGE) é de 387.788 habitantes. Com densidade demográfica de 10.698,32 hab/km2. 

Segundo o IBGE (2010), Carapicuíba concentra a 3ª maior densidade demográfica 

do Estado de São Paulo, superada por Diadema com 12,5 mil hab/km2 e Taboão da 

Serra com 12 mil hab/km2. Dados que demonstram uma grande concentração 

populacional estando acima de cidades como: Nova York, São Paulo, Nova Delhi e 

Tóquio.    

 

 

                                                           
7
 Dados estimativos IBGE 2013. 
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QUADRO 1 – Desmembramento de Carapicuíba e processo histórico 

 

Fonte: Plano Diretor (2011) 
 

 

 As terras de Carapicuíba, como já demonstrado, passaram por uma longa 

trajetória histórica entre 1621 a 1948, sendo parte de Santana de Parnaíba. Nesse 

entremeio, a área da aldeia pertenceu à Cotia e a Embu, o mesmo ocorrendo com a 

Fazenda que foi Distrito de Cotia. Segundo Tenório (2003), tais divisões marcavam a 

existência de três Carapicuíbas: o Matadouro, pertencente ao município de São 

Paulo; a Estação pertencente à Barueri e a Aldeia pertencente à Cotia. Em 1948, 

Carapicuíba se torna Distrito do município de Barueri, uma vez que o crescimento 

populacional e os fluxos decorrentes da Estrada de Itu e da Sorocabana 

impulsionam a região. Em 1964 o território de Carapicuíba é desmembrado de 

Barueri, passando a constituir município em 26 de março de 1965. A divisão 

administrativa da cidade sofreu algumas modificações até sua estrutura atual, que é 

de 1997, em que conta com três distritos: Carapicuíba, Aldeia e Vila Dirce.  
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Os distritos do município de Carapicuíba guardam semelhanças profundas, 

em sua formação, ocupação e população. Os Conjuntos Habitacionais e a Vila 

Municipal estão no distrito de Carapicuíba, que pelo fato de abrigar a COHAB se 

torna o mais populoso. 

Como reflexo do processo de crescimento metropolitano, a concentração 

populacional, sobretudo em regiões tidas como “periferias”, irá receber em grande 

fluxo as camadas mais pobres da metrópole. Este processo que Villaça (2001) 

denomina de segregação demonstra o processo diferenciado de produção e 

consumo do espaço urbano, onde sua organização ou desorganização é voltada 

para dominação de uma classe sobre as outras. Assim, bairros como a Vila 

Municipal e a COHAB, e que pode ser expandido para a totalidade da cidade de 

Carapicuíba, visam atingir uma homogeneidade que não se contempla no espaço 

urbano que é em si heterogêneo. 

 

QUADRO 2 – Distritos do município de Carapicuíba 

 

 Fonte:Plano Diretor (2011) 



46 
 

  

O crescimento da cidade de São Paulo nos anos de 1950-1960 favoreceu a 

formação dos subúrbios estação (LANGENBUH, 1968). Pouco a pouco se forma 

uma mancha urbana e depois a conurbação de toda região metropolitana. 

Para Villaça (2001), esses núcleos sofrendo o processo de absorção 

metropolitana, são caracterizados como lugares distantes do modal da capital, por 

guardar os elementos coloniais tem sua expansão desenvolvida tardiamente, ou 

começaram recentemente esse processo, pois permaneceram à margem da 

expansão metropolitana. Vale lembrar que Carapicuíba surge como um aldeamento 

no período colonial, ficando intrinsecamente ligado aos núcleos de povoamento ao 

seu redor como Santana de Parnaíba e como rincão produtor de artigos básicos 

para consumo dos moradores da Capital. 

Cabe analisar que a aldeia, enquanto núcleo de vivências e relações são 

marcadas por um forte senso de comunidade, pois nela existem laços que unem 

seus membros numa divisão do trabalho com menor grau de sistematização, 

respeitava as tradições e garantia segurança aos seus membros (BAUMAN, 2003). 

Já na cidade, marcada por uma gama de relações onde há um conjunto de 

especializações na divisão social do trabalho, ocorre uma ruptura entre o arcaico e o 

moderno, a cidade aparece como uma semente da liberdade, realizando a oposição 

entre rural e urbano (SANTOS, 1996a; LEFEBVRE, 2008).  

A cidade de Carapicuíba tem como herança a aldeia núcleo de sua formação, 

que sofreu a metropolização pelo viés da industrialização, ocupação, produção e 

reprodução do espaço urbano como reflexo do jogo de apropriação sobre o espaço 

em que as classes sociais mais abastadas imprimiram o ritmo e a forma pela qual a 

dinâmica de transformações ocorreu. Assim, podemos compreender que 

Carapicuíba está inserida naquilo que Santos (1996a) classifica como “Metrópole 

Completa”, que age e interage com todas as cidades de seu entorno, produzindo e 

reproduzindo as contradições do processo de segregação urbana do sistema 

capitalista e seus reflexos na metrópole. 
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MAPA 1 – Região Metropolitana de São Paulo8 

 

Fonte: Plano Diretor (2011) 

 

 O mapa da RMSP mostra a localização de Carapicuíba na sub região 

noroeste, há 23 quilômetros do marco zero de São Paulo, na Praça da Sé. As 

divisas do município se fazem com Barueri ao norte, Cotia ao sul, Osasco ao leste e 

Barueri e Jandira ao oeste. Vale lembrar que a ocupação dos territórios no entorno 

da cidade de São Paulo tiveram como fundamento a Estrada de Ferro que formaram 

o que Langenbuch (1968) denomina “povoamento-estação”. Carapicuíba foi um 

desses núcleos que inicialmente se estabeleceram aos arredores da estação do 

                                                           
8
 Sem escala de referência na fonte original. 
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trem. Com o advento da industrialização, que atingiu a região paulistana, se 

espalhando para os chamados “subúrbios”, onde: 

 
 
A polarização em torno das estações provoca o desdobramento da área 
urbanizada (na faixa suburbana) em forma de colar, característica esta que 
ainda guardam as porções mais afastadas da área metropolitana de São 
Paulo, muitas das quais ainda não alcançadas pelo desenvolvimento 
suburbano industrial e residencial nos anos de 1915-1940. Note-se que, 
durante os mesmos, os trechos: da Sorocabana além de Osasco, da 
Santos-Jundiaí além de Pirituba, da variante de Poá além de São Miguel, 
pouco foram afetados pelo mencionado desenvolvimento (LANGENBUCH, 
1968, p. 229). 
 
 

   A questão detectada apresenta que o território de Carapicuíba, como de 

outras áreas da RMSP, sofreu alterações significativas após as décadas de 1950 e 

1960, com o auge da industrialização em São Paulo. Até esse período temos a 

mudança do “povoamento-estação”, para o “subúrbio-estação”, que passaram a ter 

novas demandas no processo de expansão e ocupação da RMSP. Com a 

emancipação do município e a necessidade contingente de moradia que atingia a 

capital, Carapicuíba veio a ser um dos pólos de construção de habitações populares, 

em que a COHAB junto à Prefeitura de São Paulo estabeleceu a parceria que 

trariam mudanças significativas na composição populacional da cidade. 

 Analisar a evolução populacional de Carapicuíba desde os tempos coloniais 

encontra a problemática indicada por Caio Prado Jr (2011), de que as estatísticas 

que possuímos da Colônia são extremamente escassas, pois não havia coleta 

regular e sistemática de dados. Fato é que os primeiros habitantes de Carapicuíba 

foram os nativos indígenas, contudo, o contato com os colonizadores portugueses e 

posteriormente a chegada de outros imigrantes europeus e os movimentos 

migratórios internos que marcaram São Paulo no decorrer do século XX e continuam 

ocorrendo no século XXI, formaram as características da população.  

 Segundo Langenbuch (1968), em 1803 há registros de que Carapicuíba 

contava com 168 habitantes. O dado apresentado deixa claro que o núcleo povoado 

era pequeno no início do século XIX. As transformações com a industrialização 

produziram o fluxo contínuo de populações para São Paulo, e por conseguinte, para 

a RMSP. Produzindo o que Santos (1996) denomina de metamorfoses do espaço 

habitado.  
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 De acordo com Pimentel (2006), em 1970 a população de Carapicuíba era de 

55.339 moradores, passando para 180.830 habitantes em 1980. Esse salto de 

131.497 moradores é explicado pela expansão da mancha urbana da RMSP, 

associado ao fato da COHAB atrair para cidade milhares de habitantes. O fato é que 

o crescimento populacional e urbano de Carapicuíba não está dissociado do 

crescimento metropolitano que, a partir da década de 1970, passou a constituir 

projetos de integração, organização e planejamento de políticas públicas comuns 

para áreas conurbadas.  

 
 
O crescimento metropolitano resulta de um conjunto de processos 
sistematicamente interligados, entre os quais a integração do território, a 
desarticulação das economias tradicionais e dos cimentos regionais, os 
novos papeis da circulação no processo produtivo, o desencadeamento de 
grandes correntes migratórias, paralelamente ao processo de concentração 
das rendas. Esse conjunto de processos traz às grandes cidades 
numerosas levas de habitantes do campo e das cidades menores, que se 
instalam como podem e, via de regra, terminam por se aglomerar em 
enormes periferias desprovidas de serviços e onde o custo de vida, exceto 
habitação assim conquistada, é mais caro que nas áreas mais centrais(...) 
pobreza e periferização aparecem como dois termos e duas realidades 
interligadas. O nexo entre os dois é assegurado pelo processo especulativo, 
que aparece segundo diversas fisionomias, agrupando fatores diversos, 
conforme diversas modalidades(...) Na busca de solução para o problema 
da moradia, os pobres seriam condição e vítimas desse processo 
especulativo desenfreado. O afluxo da população de baixa renda, expulsa 
das áreas centrais, e de migrantes para os bairros periféricos teve, entre 
outros, o efeito de elevar o preço dos terrenos e propriedades imobiliárias, 
afastando ainda mais para a periferia os menos aptos (SANTOS, 1990, 
p.47-51). 
 
 

 Como observado, a questão territorial e sua ocupação segue uma lógica 

desordenada, em que prevalece a especulação imobiliária e as regras de mercado 

pelas quais a cidade se torna um objeto de consumo. Realizando aquilo que 

Lefebvre (2008) aponta como lugares de consumo e ao mesmo tempo consumo de 

lugares. Esse processo movimenta grandes contingentes populacionais pela RMSP, 

em que Carapicuíba, por ser distante, se torna o lugar para os menos aptos 

economicamente. O “longe” a que nos referimos é aquele produzido por vários 

processos como: tempo e distância relativa aos locais de trabalho; dificuldades de 

acesso; dificuldades econômicas; sistema de transporte precário (VILLAÇA, 2001). 

 Retomando a questão populacional, temos que nas décadas subsequentes à 

de 1970 o crescimento continuou progressivamente, como observado: 
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TABELA 1 – Progressão populacional de Carapicuíba 

População 1970 1980 1991 2000 2010 

Carapicuíba 55.339 184.591 281.901 343.044 369.584 

Barueri 37.808 74.697 129.331 207.123 240.749 

São Paulo 5.924.615 8.493.226 9.646.185 10.434.252 11.244.369 

RMSP 8.139.730 12.558.725 15.444.941 17.878.703 20.609.347 

Fonte: IBGE – 2010. 

 

 Os dados populacionais confirmam as observações que os anos de 1970 

marcam o grande salto populacional na RMSP, onde mais de 4 milhões de pessoas 

migraram para região. No caso de Carapicuíba, observamos que no período de 40 

anos houve um crescimento intenso da população, mesmo sendo nítida a 

desaceleração desse crescimento nos anos 2000, o quadro que multiplicou em sete 

vezes sua população ocupou sua área de 34,546 km2 quase que por completo.  

 A diminuição recente do crescimento populacional da RMSP, na perspectiva 

das taxas de crescimento, em que outras regiões do interior de São Paulo e mesmo 

do Brasil, são analisadas por Bógus (2004) ao afirmar que as taxas de crescimento 

urbanas e metropolitanas, e a alteração no padrão concentrador afastam as 

hipóteses do surgimento de megalópoles ou de cidades ingovernáveis devido ao seu 

tamanho populacional. Entretanto, cabe observar que Carapicuíba concentra alta 

densidade demográfica e que, mesmo com taxas baixas de crescimento 

populacional sua área territorial não permite mais expansão horizontal.  
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MAPA 2 – Evolução da ocupação do território e formação urbana de 

Carapicuíba9 

 

 Fonte: Plano Diretor (2011). 

 
 

 O mapa mostra que o núcleo de formação da cidade, a antiga aldeia, seu 

entorno e as proximidades de Barueri, formam as áreas ocupadas antes de 1970, 

sendo o processo intensificado após essa década para atender, aqueles que Véras 

(2004) denomina de nômades urbanos.  

 A população em cada distrito mostra esse processo intenso e diversificado de 

ocupação: 

 

 

                                                           
9
 Sem escala de referência na fonte original. 
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QUADRO 3 – Distribuição populacional por Distrito Administrativo de 

Carapicuíba 

DISTRITO POPULAÇÃO  

ALDEIA DE CARAPICUÍBA 32.011 

VILA DIRCE 107.350 

CARAPICUÍBA 229.659 

Fonte: Censo IBGE – 2010. 

 

 As estimativas populacionais apontam para uma alta concentração 

demográfica, como visto no processo histórico de formação e ocupação do território. 

O bomm de crescimento se deu no período de grandes movimentações para 

Carapicuíba, sendo os Conjuntos Habitacionais pólos atrativos para tais moradores, 

isso acabou por inferir em outras movimentações onde o território passa a ser 

ocupado por diferentes sujeitos em busca de moradia na cidade e acesso ao meio 

urbano. Essas ocupações assumem formas irregulares, desordenadas e sem 

infraestrutura, processo também denominado de favelização (KOWARICK, 2009). 

 É importante analisar que há diferenças significativas entre os distritos, sendo 

a Aldeia menos adensada, uma vez que compreende uma área em que existem 

reservas de proteção ambiental, e também por compreender parte da Granja Vianna 

em que prevalecem os condomínios de alto padrão com poucas unidades de 

moradia. No distrito da Aldeia está a área reservada ao Parque Industrial da cidade, 

além da própria Aldeia que é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional desde a 

década de 1940 e não permite alterações em seu quadrilátero fundador (PLANO 

DIRETOR, 2011).  

Já os distritos da Vila Dirce e Carapicuíba, assumem formas de ocupação 

irregulares alternadas com projetos de habitação popular, onde prevalece a alta 

densidade demográfica. As características das habitações são marcadas pela 

vulnerabilidade e com baixa oferta de infraestrutura. Contudo, isso não significa que 

dentro desses distritos não coabitem grupos sociais heterogêneos, aliás, isso é uma 

característica da própria metrópole, onde a proximidade territorial cria os enclaves 

urbanos distanciando os sujeitos sociais (QUEIROZ RIBEIRO, 2009).  
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 1.1.4 – Economia: Indústria, Comércio e Emprego 

 

 As atividades econômicas em seus primórdios na região tinham caráter 

agrícola, baseada ainda num sistema de trocas, em que o modelo indígena 

prevalecia. Com a colonização, posse e propriedade da terra conduziram à formação 

de um complexo produtivo que ajudava no abastecimento da cidade de São Paulo. 

Tenório (2003) observa esse processo lento de transformação e aquilo que justifica 

a ocupação e exploração, apresentando potencialidades ligadas aos aspectos 

naturais.  

 A importância dessa etapa já apresentada, contudo é preciso recortar o 

período em que a cidade se constitui deixando de ter as características rurais 

(LANGENBUCH, 1968). A industrialização foi o momento de ruptura que apartou de 

forma gradual o rural do urbano, a cidade do campo, nesse sentido vale a 

interpretação sobre a industrialização apresentada por Martins (1981), onde observa 

que esse processo se fez de forma marginal às relações comerciais de importação 

estabelecidas, em que os produtos coloniais, como o café era o grande quinhão.  

 
 
Assim, a gênese da indústria brasileira não deve ser buscada nas 
oscilações da economia do café, na alternância de períodos de crise. Na 
verdade, o aparecimento da indústria está vinculado a um complexo de 
relações e produtos que não pode ser reduzido ao binômio café-indústria 
(MARTINS, 1981, p. 106). 
 

  
 No começo do século XX São Paulo já tinha indústrias consolidadas, porém 

não se tratava de grandes empresas, surgiram da necessidade em substituir a 

pequena produção que era de caráter artesanal. Damiani (2010) destaca que São 

Paulo era uma cidade rodeada por núcleos paupérrimos, os antigos aldeamentos 

indígenas, como o de Carapicuíba, tornados caipiras, marcados por uma economia 

de subsistência.  

 A produção do espaço urbano acentua as movimentações populacionais, da 

mesma forma que segrega diferentes ocupações do espaço, gerando uma 

“desordem intencional” (KOWARICK, 1993). Nesse sentido, a industrialização da 

RMSP levou para as franjas da capital (MARICATO, 1982), populações de migrantes 

que vieram a São Paulo em busca do trabalho e de melhores condições de vida. 

Entretanto, a realidade da espoliação urbana (KOWARICK, 2009) apresenta aos 
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moradores um conjunto de fatores que apontam para a precarização da vida, do 

morar e ainda, a negativa da dignidade e da cidadania.  

O contexto em que se estabelecem as indústrias em Carapicuíba, no decorrer 

do século XX, será marcado pelo conjunto de contradições que alimentam o sistema 

capitalista de produção e consumo, e, que no espaço metropolitano promovem a 

cidade como local de dormitório para os trabalhadores urbanos. Mesmo que o início 

dessa industrialização tenha sido rarefeita, o sistema geriu os meios para sua 

consumação no espaço e no tempo. E ainda, mesmo ao se afirmar o modelo 

industrial capitalista na metrópole paulistana, os reflexos para os arredores foi o 

distanciamento, onde o “longe” definiu o lugar da pobreza. É nesse contexto que 

entre as décadas de 1960 e 1980, Carapicuíba recebe a alcunha de “cidade 

dormitório”. Elementos que comprovam a minimização de investimentos industriais 

na cidade, colocando sua população em constante movimentação em busca de 

trabalho e emprego na RMSP, marcas de uma luta de classes permanente no palco 

da cidade (VILLAÇA, 2001; VÉRAS, 2000; OJIMA, 2010).  

 Vale destacar que há indústrias em Carapicuíba, e que existe um centro 

comercial, promovendo receitas e rendas. Porém, o número de empresas não 

atende ao número de trabalhadores da cidade, que buscam nas vizinhanças 

próximas ou distantes os postos de trabalho de onde provem o sustento pessoal e 

familiar. O quadro demonstra o número de indústrias de transformação e extrativista 

de Carapicuíba: 
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QUADRO 4 – Número de indústrias de Carapicuíba 

INDÚSTRIAS Nº  DE 

ESTABELECIMENTOS 

% 

Alimentos 133 21,38 

Têxteis 94 15,11 

Celulose e papel 7 1,13 

Gráficas 41 6,59 

Químicos 21 3,38 

Borracha e plástico 34 5,47 

Minerais não metálicos 60 9,65 

Metalurgia 88 14,15 

Metais 34 5,47 

Informática e eletrônicos 8 1,29 

Materiais elétricos 11 1,77 

Máquinas e equipamentos 35 5,63 

Móveis 32 5,14 

Produtos diversos 8 1,29 

Manutenção  8 1,29 

Outros 8 1,28 

Total 622 100 

Fonte: Plano Diretor, (2011) 

 

 Com uma população expressiva o setor produtivo da cidade é extremamente 

pequeno para a oferta de mão de obra, mesmo o setor comercial que segundo o 

Plano Diretor (2011), aponta 3.093 pontos de comércio varejista na cidade não 

comporta todo o capital humano disponível na cidade. Há ainda outro fator não 

menos importante: muitos desses estabelecimentos comerciais e industriais não 

geram empregos diretos, pois são negócios de família, ou então portas abertas em 

garagens que servem de renda informal.  

 A movimentação da força de trabalho nas últimas décadas é verificável; 

quando se analisa o setor industrial, em 1985 concentrava quase metade dos 

trabalhadores da cidade. Em 2008 as mudanças no mundo do trabalho retratam a 

queda desse percentual para menos de 17%. Outro setor que apresentou queda foi 

a construção civil que empregava quase 10% e caiu para menos de 7%. No mesmo 

período outros setores tiveram crescimento, o comércio subiu de 14% para quase 
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23% e a administração pública saltou de 31% para quase 54% dos trabalhadores de 

Carapicuíba10.  

A melhora das condições do mercado de trabalho na última década mostra 

que na cidade houve diminuição significativa do trabalho informal que em 2000 era 

próximo de 48%, retraindo em 2008 para pouco mais de 40%, isso significa maior 

número de trabalhadores formais, carteira assinada e direitos trabalhistas11. Mesmo 

que se pesem as críticas aos modelos macro econômicos adotados pelos Governos 

entre o período de 1990 e 2010 permitiram o controle da inflação e o aumento da 

produtividade econômica na RMSP e do país no todo, valorização do salário mínimo, 

políticas de transferência de renda, entre outras. Tais fatores inter relacionados 

permitiram que o desemprego na RMSP diminuísse para níveis baixos incluindo 

grande parcela daqueles que antes estavam na informalidade para formalidade.   

Para melhor nitidez do quadro de empregos gerados pelo setor industrial em 

Carapicuíba temos o quadro: 

 

QUADRO 5 – Número de empregos no setor industria de Carapicuíba 

 

SETOR INDUSTRIAL 

 

 

NÚMERO DE EMPREGOS 

EM 2008 

 

PERCENTUAL 

Indústria Química 1370 23,5 

 Materiais Elétricos 931 16 

Alimentos 928 15,9 

Metalúrgica 617 10,6 

Mecânica 478 8,2 

Materiais de Transporte 396 6,8 

Têxtil 310 5,3 

Móveis e Madeira 251 4,3 

Papel, Papelão e Gráficas 184 3,2 

Minerais Não Metálicos 161 2,8 

Utilidade Pública 142 2,4 

Borracha, Fumo e Couro 68 1,2 

TOTAL 5.836 100 

Fonte: Plano Diretor (2011) 

                                                           
10

 Dados Ministério do Trabalho, 2008. 
11

 Dados Fundação Seade/Dieese, 2008. 
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 É importante destacar que os números apresentados são de 2008, fonte 

utilizada pelo Instituto que elaborou o Plano Diretor Participativo da cidade em 2011, 

os dados captados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego com base na Rais12 

do mesmo período. Diante dos dados o total de empregos ofertados pelo setor 

industrial da cidade representa pequena parcela do total da população 

economicamente ativa, que é de aproximadamente 223 mil pessoas. Se 

considerarmos o setor comercial que abarca 34 mil trabalhadores e o setor de 

serviços público e privado com cerca de 18 mil, a conta não fecha. Mesmo que se 

subtraia o número de desempregados que em 2008 eram 40 mil. O número total de 

empregados na cidade é de aproximadamente 58 mil, se somarmos os 40 mil 

desempregados atingimos o número de 98 mil, faltando cerca de 125 mil empregos 

na cidade (PLANO DIRETOR, 2011). 

 Os dados reforçam nossa análise de que a cidade não provê emprego para 

sua força de trabalho, com isso é em outros municípios, que os moradores de 

Carapicuíba buscam trabalho. Assim, as movimentações ocorrem diariamente sendo 

grande o fluxo de pessoas no uso de transporte público na cidade. A Estação 

Carapicuíba da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), nos horários 

de pico, apresenta a precariedade à qual os trabalhadores são submetidos no 

cotidiano, seu entorno é o retrato da falta de infraestrutura, além das obras em curso 

há anos, que impõem aos trabalhadores condições desumanas na busca e uso do 

transporte público.  

 A renda média mensal do carapicuibano é de R$ 1.515,00, como aponta o 

Plano Diretor (2011), porém, essa estimativa não se reflete em infraestrutura na 

cidade, vale salientar que um dos distritos do município abriga condomínios de alto 

padrão na Granja Viana, que empurra essa média para cima, como se observa 

(mapa 3), há um setor da cidade com alta concentração, enquanto as demais áreas 

apresentam variação de renda dentro de um mesmo núcleo de concentração de 

moradores, ou seja, em um mesmo bairro.  

 

 

 

                                                           
12

 Relação Anual de Informações Sociais.  
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MAPA 3 – Distribuição de renda por regiões de Carapicuíba13
 

Fonte: Plano Diretor, (2011) 

 

 Os dados demonstram que mais de 60% da população vive com renda média 

entre 1 e 2 salários mínimos mensais, além disso um número significativo 7% não 

tem fonte de renda.  A área com alta concentração de renda, acima de R$ 

5.000,00/mensais, na Granja Viana, não tem a mesma densidade do restante do 

município, sendo também dividida com uma outra, onde estão instaladas boa parte 

das indústrias da cidade. As grandes áreas de moradia estão nas áreas mais claras, 

onde apresentam alta densidade demográfica. A COHAB é outra região da cidade 

que apresenta, junto com o centro, uma variação de renda para além dos 2 salários 

mínimos mensais, fazendo fronteira com áreas em que a média de renda é inferior à 

R$ 800,00/mensais.  

                                                           
13

 Sem escala de referência na fonte original. 
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Em comparativo com outros municípios da RMSP temos um paradoxo, 

Carapicuíba está entre os menores Produto Interno Brutos (PIBs) per capita da 

região. O PIB per capita de Carapicuíba é de R$ 9.270,98; enquanto Barueri 

apresenta R$ 115.319,91; Osasco R$ 54.599,81; Jandira R$ 15.219,19; Cotia R$ 

30.904,90; Itapevi R$ 25.617,71; Santana de Parnaíba R$ 33.444,02 e São Paulo 

R$ 39.450,8714. Os números demonstram a distância econômica de Carapicuíba e 

seus vizinhos, isso se reflete em falta de infraestrutura, emprego, renda, salário, 

moradia, transporte, educação, saúde e lazer para os trabalhadores e moradores da 

cidade. Isso confirma o grau de dependência da cidade com as demais, por ser a 

mais pobre de sua região precisa dos serviços públicos da vizinhança, dos 

empregos e de repasse de recursos para minimizar os efeitos sobre a totalidade da 

cidade que é marcada por ser pobre. 

 

1.2 – O PROCESSO DE FORMAÇÃO SOCIAL: aspectos da Região Metropolitana 

de São Paulo e Carapicuíba 

 

Como apresentado a formação do núcleo de povoamento no século XVI, foi o 

embrião que veio constituir a cidade de Carapicuíba. Para tanto, é necessário 

entender as relações sociais construídas nesse espaço, bem como compreender 

que este não é desconectado da RMSP, que influi diretamente na conjuntura do 

lugar, da mesma forma que o lugar participa na construção da metrópole. A dialética 

que envolve a sociabilidade capta uma série de fenômenos, entre os quais envolvem 

características singulares e plurais, sendo que a elaboração de uma identidade 

legitimadora abarca esse lugar para o todo, sendo o todo legitimado em sua 

composição pelos diferentes lugares interconectados. 

 
 
... Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições da sociedade no 
intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores 
sociais... (CASTELLS, 1999, p.24). 
 
  

No Brasil a busca por uma identidade nacional contrastou com a necessidade 

de estabelecer vínculos entre as localidades, as regiões e o país como nação. 

Dessa relação que no período colonial, se dava por uma dominação estabelecida 

pelo exclusivismo metropolitano português, que foi sendo alterada no Império, em 
                                                           
14

 Dados IBGE 2010. 
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que uma elite aristocrática e escravocrata se apresenta como elite do poder político 

ditando as regras de sociabilidade (CARVALHO, 1990 e NOVAIS, 2005).  

Em Carapicuíba, o núcleo de povoamento colonial no início do século XX 

guardava as características caipiras descritas por Candido (2001), em que a 

simplicidade e a negativa do trabalho sistemático era mais voltado para 

características de subsistência, ou nas relações de troca com a capital. Essa 

buscava no “cinturão caipira” alguns produtos agrícolas para o consumo da elite 

cafeicultora, e depois para a sociedade industrial que emergiu em São Paulo. Esse 

processo marca aquilo que Lefebvre (2008) entende como alteração da dinâmica de 

relações entre o rural e o urbano, em que um altera o outro, uma vez que a cidade 

industrial leva para o meio rural a dinâmica da produtividade capitalista.  

A alteração da forma modifica também as relações no meio rural introduzindo 

o campo na cidade e a cidade no campo, numa retroalimentação dialética. Assim, o 

“caipira” se urbaniza pelas relações mediatizadas no tempo e no espaço, do mesmo 

modo o urbano recebe elementos do “caipira” em sua dinâmica social. Tal análise 

remonta à proposição de oposição entre campo e cidade, (MARX, 2011), em que a 

síntese do processo é a afirmação do modo de produção capitalista, sendo a cidade 

o palco dessa dinâmica.  

A formação social requer necessariamente um lugar, o espaço de uma 

totalidade relacional, o meio pelo qual a pluralidade se torna unidade, onde se afirma 

pelas relações entre sociedade e natureza, mediatizadas pelo trabalho, como orienta 

Santos (1996a). No caso da industrialização paulistana, em menos de um século a 

cidade ainda com características coloniais, com setores rurais e relacionadas com as 

áreas vizinhas por meio de trocas econômicas pautadas em produtos primários, 

sofre transformações profundas, em que o espaço e a sociabilidade também devem 

ser transformados. Essa nova etapa de produção do espaço, obedece uma lógica do 

sistema capitalista, que segundo Harvey (2005) tem por objetivo estabelecer um 

conjunto universal de valores, baseado no trabalho social abstrato, definido numa 

escala global.  

A atual RMSP passa a ser constituída pelo e no processo de industrialização 

que tem entre outros objetivos, colocar o Brasil na modernidade, entretanto cabe 

ressaltar a análise de Lefebvre (2008) de que o valor de troca e a generalização da 

mercadoria pela industrialização tendem a destruir, ao subordiná-las a si, a cidade e 

a realidade urbana. Nesse sentido se torna fundamental compreender que: 
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... a modernização implica no aburguesamento de determinadas camadas 
sociais e, ao mesmo tempo, a reprodução de uma massa crescente da 
população condenada à vida precária, no corpo da apropriação, pelas 
economias centrais, das maiores quotas de excedente econômico gerado 
(FERNANDES, 1981, p.32). 
 
 

A modernidade imprimiu um ritmo de transformações nas quais as relações 

entre sociedade e natureza realizam o movimento de humanização da humanidade, 

em que o trabalho assume a condição de criação, gerando condições de manter os 

homens vivos e se reproduzindo. Marx e Engels (1996) afirmam que a primeira 

condição histórica é a manutenção da vida humana e a segunda sua reprodução, de 

forma que o ato de reprodução da vida é um ato de reprodução do espaço. Vale 

lembra o que define a modernidade: 

 
 
... chamo de modernidade um período histórico que começou na Europa 
Ocidental no século XVII com uma série de transformações socioestruturais 
e intelectuais profundas e atingiu sua maturidade primeiramente como 
projeto cultural, com o avanço do Iluminismo e depois como forma de vida 
socialmente consumada, com o desenvolvimento da sociedade industrial 
capitalista... (BAUMAN, 1999, p. 301). 
 
 

 A forma de vida socialmente consumada pela sociedade industrial, que 

emerge na modernidade como detentora do poder político e econômico, será a 

classe social responsável pela reorganização do espaço e das regras de reprodução 

da cidade capitalista. São Paulo como grande metrópole brasileira que se afirma 

após a metade do século XX, traz, em seu conjunto social, elementos de atração 

como de expulsão dos sujeitos que vivem na cidade. Villaça (2001) analisa que a 

expansão da mancha urbana de São Paulo segue os fluxos facilitados para o centro, 

a questão da mobilidade está na organização da cidade, mas não para todos da 

cidade, observa que a elite paulistana desde o século XIX orienta a ocupação do 

espaço no sentido de manutenção de seu acesso fácil ao centro. O contraponto 

dessa organização é a crescente periferização da pobreza, que avança para áreas 

da cidade onde a infraestrutura não chega no mesmo ritmo.  

 
 
Em que pese a existência de uma pequena parcela das camadas mais 
pobres no espaço dos mais ricos, o fato é que a grande maioria dessas 
camadas ocupa o “lado de lá” da cidade e as periferias afastadas. O “longe” 
para elas é produzido por vários processos: pelas dificuldades de acesso, a 
elas é ofertado o pior sistema de transportes de nossas metrópoles, que é o 
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sistema ferroviário suburbano, a distância cada vez maior em tempo e em 
quilômetros de suas casas em relação aos centros de emprego, sempre 
oposta em relação aos bairros residenciais (VILLAÇA, 2001, p. 225). 
 
   

 É importante compreender que a noção de centro adotada, não é a da 

centralidade física no espaço, mas relacional em que as mediatizações ocorrem no 

sentido de uso do lugar e de oferta de infraestrutura, bem como das apropriações 

valorativas do lugar. 

Quando da constituição das vilas e bairros operários do início do século, havia 

no capitalismo industrial a necessidade de aproximar a moradia do trabalhador de 

seu espaço de trabalho no sentido de prolongar as jornadas, que no âmago do 

problema, cria uma fantasmagoria, já que o objetivo do patrão é a mais valia 

produzida pelos trabalhadores com jornadas laborais sempre maiores, como 

observa Harvey (1992). Vale salientar que, na formação social das grandes cidades, 

os pobres tiveram sua exploração acentuada e justificada pelo capital, mesmo nos 

casos em que lhes são ofertadas moradia, vestuário e alimentação o lucro 

acumulado pelo seu trabalho é muito além daquilo que ele recebe, incluído o salário.  

 
 
Na escala em que, nessa guerra social, as armas de combate são o capital, 
a propriedade direta ou indireta dos meios de subsistência e dos meios de 
produção, é óbvio que todos os ônus de uma tal situação recaem sobre o 
pobre. Ninguém se preocupa com ele: lançado nesse turbilhão caótico, ele 
deve sobreviver como puder. Se tem a sorte de encontrar trabalho, isto é, 
se a burguesia lhe faz o favor de enriquecer à sua custa, espera-o um 
salário apenas suficiente para o manter vivo, se não encontrar trabalho e 
não temer a polícia, pode roubar, pode ainda morrer de fome, caso em que 
a polícia tomará cuidado para que sua morte seja silenciosa para não 
chocar a burguesia... Todas as cidades têm um ou vários bairros de má 
fama, onde se concentra a classe operária, é certo e frequente a miséria se 
abrigar em vielas escondidas, mas em geral lhe é designada uma área à 
parte, na qual, longe do olhar das classes mais afortunadas, desse safar-se 
bem ou mal, sozinha (ENGELS, 2010, p. 69-70). 
 
 

A industrialização em São Paulo acentuou e acelerou os processos de 

expulsão da pobreza para longe, em que o “lado lá”, é o lugar em que cada um se 

vira como pode. Tais contradições ou ambivalências da modernidade produziram os 

efeitos que levaram as grandes movimentações humanas após a Revolução 

Industrial, o êxodo do campo para a cidade. Sendo a cidade, e no caso brasileiro, 

São Paulo se torna o “eldorado”, onde o fluxo de pessoas em busca de mudar sua 

condição a fim de garantir vida e reprodução encontram a dura realidade da 

segregação sócio espacial. A periferia passa a ser o lugar da criminalidade, dos 
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comportamentos indesejáveis para os setores dominantes, sendo cada vez menor 

nas pautas públicas melhorias nas condições de acesso ao trabalho, ao transporte, 

educação, saúde, moradia, entre outras.  

O Estado capitalista que seria o maior responsável por implementar políticas 

de transformação social assume seu papel de independência, vale lembrar (MARX e 

ENGELS, 2009) em que a origem do Estado capitalista está na contradição entre os 

interesses particulares e o da comunidade. Para garantir o interesse comum assume 

o poder de dominar os indivíduos e grupos, e ainda, da mesma forma que o 

trabalhador mediante o salário cria o capital que o domina, os seres humanos criam 

no Estado como instrumento de sua dominação. Entretanto, o Estado não é uma 

entidade superior e desconectada da sociedade, ele acaba por agir em favor de uma 

classe desfavorecendo outra em nome dos interesses comuns a uma das classes.  

 A expansão industrial das décadas de 1950 e 1960 que atingiram a RMSP, 

transformaram as cidades do entorno da capital, uma vez que áreas residenciais e 

industriais começaram a se expandir no sentido de produção e reprodução do 

espaço capitalista. O avanço na região oeste se fez atingindo Osasco, seguindo a 

linha ferroviária da CPTM, além dos interesses do capital, problemas decorrentes da 

maciça movimentação de migrantes para São Paulo em busca de trabalho, 

promoveu um processo de conurbação, formando a grande mancha urbana nos 

anos de 1970 e 1980. Segue-se a esse processo a especulação imobiliária que 

tende ao expulsar os moradores da pobreza das áreas em valorização, promovendo 

uma caótica desordem intencional (KOWARICK, 1993).  

 Bonduki e Rolnik (1982), ao analisar a cidade de Osasco apresentam as 

características que podem ser emprestadas para as cidades vizinhas como: 

Carapicuíba, Barueri e Jandira no processo de constituição da periferia da RMSP, ou 

seja, de uma periferia da periferia. Uma vez que na Capital áreas tidas como de 

pobreza foram sendo empurradas para longe desde os anos de 1950, como 

observado por Villaça (2001). No tocante as características da região oeste da 

RMSP, temos que as áreas loteadas na periferia são, em via de regra, habitações de 

baixa renda que, na verdade operam dentro de uma lógica de reprodução do espaço 

ocupado, sendo o trabalhador assalariado o maior espoliado nas relações 

capitalistas. É nas regiões periféricas que consegue meios de se estabelecer em um 

lugar, mesmo que as condições de habitação sejam marcadas pela precariedade e 

vulnerabilidade, colocando sua vida em risco (KOWARICK, 2009). 
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 A cidade de Carapicuíba tem suas bases sociais de formação no núcleo de 

povoamento que se manteve até o século XX, sendo que as alterações ocorridas 

não mudaram significativamente sua organização. Até que no decorrer do século 

passado, com a industrialização e o crescimento de São Paulo que se alterou o 

quadro social de Carapicuíba. Como resultado de um processo histórico que moveu 

as populações rurais para as cidades, em especial, as grandes metrópoles 

brasileiras, como indica: 

 
 
A sociedade capitalista desenraiza, exclui para incluir, incluir de outro 
modo... antes, logo que se dava a exclusão, em curtíssimo prazo de dava a 
inclusão: os camponeses eram expulsos do campo e eram absorvidos pela 
indústria, logo em seguida... Em outras palavras, o período de passagem do 
momento de exclusão para o momento da inclusão está se transformando 
num modo de vida, está se tornando mais do que um momento transitório 
(MARTINS, In: KOWARICK, 2009, p. 87). 
 
 

Para compreender esse fenômeno é preciso compreender que a Capital 

expande sua área para além de seu território, onde a conurbação forma uma grande 

mancha ocupada desordenadamente em busca de moradia. Isso significa que 

cidades da RMSP receberam esses novos habitantes sem a devida infraestrutura. A 

cidade de São Paulo passou a expandir seus modelos de ocupação precárias e 

vulneráveis, as favelas. Para Bonduki e Rolnik (1982), trata-se dos efeitos do 

“modelo econômico brasileiro” que se refletem na reprodução da força de trabalho, 

no que se refere à habitação. 

 Esse fenômeno social que demanda habitação, transporte e emprego levam 

para além da Capital, a formação das margens sociais, ou franjas que abrigam, em 

sua maioria a população pobre. Carapicuíba, por estar na região oeste da RMSP, 

por oferecer acesso aos precários trens suburbanos que ligam a região à capital, da 

mesma forma que fornece áreas de moradia, mantém o acesso desses moradores 

às áreas industrializadas de Osasco e da Capital, fornecendo a força de trabalho 

necessária ao desenvolvimento capitalista. Contudo, vale salientar que esse 

processo se inscreve no ideário de promover o acesso das camadas populares da 

sociedade à modernização, que na visão de Maricato (2011) acabou por produzir na 

cidade as ambiguidades entre o moderno e o arcaico, pois as teorias do 

“desenvolvimento incompleto, do capitalismo travado, do desenvolvimento moderno 

do atraso”, tentam explicar essas ambiguidades e contradições nas metrópoles 

brasileiras.   
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 Outro aspecto importante é a emancipação do município na década de 1960, 

e o acordo feito entre a Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado com a 

recém instalada Prefeitura de Carapicuíba, firmando o convênio que trouxe para 

Carapicuíba a COHAB, projeto financiado pelo extinto Banco Nacional de Habitação 

(BNH). Trabalhadores de vários segmentos industriais conseguiram conquistar o 

lugar de morar, no alento de dar às famílias aquilo que a metrópole urbana prometia, 

a dignidade.  

O problema da moradia na RMSP promove movimentações permanentes de 

grandes contingentes populacionais, muitas vezes atrás dos empreendimentos 

governamentais como a COHAB, ou mesmo outros contingentes desprovidos de 

moradia e de condições para o pagamento de aluguel promovendo ocupações 

irregulares, constituindo habitações precárias nos entornos de áreas de habitação 

popular, em análise: 

 
 
... a metrópole paulistana recebe contínuos fluxos de migrantes que vão se 
instalando como podem nas “margens” e nos interstícios desse urbano, 
criando sua “fenomenologia”: zonas segregadas, favelas, cortiços, casas 
auto construídas, periferia, falta de infraestrutura, equipamentos coletivos e 
assim por diante (VÉRAS e BONDUKI, 1986, p. 44). 
 
  

 A chegada dos novos moradores, gera nos antigos a insatisfação de divisão 

do lugar. Além disso, produz a sensação de que os males sócio econômicos 

produzidos no lugar se dão em decorrência desses novos que trazem de longe os 

vícios que corrompem o lugar. Em Carapicuíba, relatos rápidos com moradores mais 

antigos detectam essa sensação, pois culpam o crescimento populacional pós 

COHAB como o grande vilão do município, uma vez que até então a cidade vivia 

muito bem com características interioranas. Essas observações de campo mostram 

que, mesmo a COHAB tendo uma população relativamente grande, contribuindo 

significativamente para a cidade, os moradores dela foram por muitos anos vistos 

como estranhos, como forasteiros, os outsiders (ELIAS & SCOTSON, 2000).  

O tempo ameniza o estranhamento, mas não supera nos mais antigos a 

sensação de culpa sobre eles dos problemas da cidade, da mesma forma esses 

estranhos reproduzem essa prática com outros novos que chegam no lugar, como 

relatam o caso de manifestações realizadas na COHAB nos anos de 1970 contra o 

assentamento de famílias removidas da região da Barra Funda em São Paulo, para 
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as proximidades do bairro. Alegavam os moradores que ali eles iriam atrapalhar a 

organização do bairro.  

 As relações observadas que caracterizam os outsiders se fazem em 

decorrência dos processos de segregação que marcam a RMSP, sempre colocando 

a pobreza mais longe, cada vez mais do “lado de lá”, ao mesmo tempo em que, ao 

passo que se desenvolve uma região ocupada, o setor imobiliário age rápido, 

promovendo a expulsão dos moradores para outras áreas ainda sem valorização. 

Isso decorre do fato de que o uso do solo na cidade capitalista regula direta e 

indiretamente a produção e reprodução do espaço capitalista, numa rede de 

especulações e mesmo de desapropriações legais de áreas ocupadas para fins de 

moradia, em que o mínimo de infraestrutura é estabelecido, o capital opera na 

espoliação legitimado pelo Estado que age para atender os interesses do capital.  

 

1.2.1 – Movimentações intra urbanas: influência na composição social de 

Carapicuíba. 

 

 Como observado no decorrer da formação de Carapicuíba, as relações entre 

indígenas locais e colonizadores europeus se estabeleceu de forma tensa, sendo os 

jesuítas responsáveis pela manutenção do sítio da Aldeia. A região da cidade que 

hoje está localizada próxima à linha férrea da CPTM, teve a fixação ao longo do 

tempo de famílias que herdaram glebas ou receberam concessões nos períodos 

Coloniais e do Império (TENÓRIO, 2003). No século XX, famílias de origem europeia 

que imigraram para o Brasil se estabeleceram em Carapicuíba: eram grupos vindos 

da Itália, Rússia, Polônia, entre outros países. Esses grupos se fixaram na região e 

formaram importante núcleo agrícola, com chácaras e sítios que serviam produtos 

para a Capital (LANGENBUCH, 1968).  

 No início do século XX, Carapicuíba seguindo a própria dinâmica da Capital 

formou sua primeira Vila Operária, atual Vila Sulamericana, onde trabalhadores da 

indústria têxtil vindos de diferentes regiões do Estado, como Sorocaba e mesmo da 

Capital, passaram a se fixar na cidade. A Vila Operária foi o primeiro núcleo que 

recebeu grupos sociais desprovidos de capital e sem lotes ou glebas para se 

estabelecer na região, claro que os trabalhadores dos sítios e chácaras existentes 

anteriormente ocupavam mão-de-obra, mas difere por serem trabalhadores com 



67 
 

características rurais, enquanto os ingressantes na cidade são operários fabris que 

já servem à lógica de produção do sistema capitalista industrial.   

 Durante o período de crescimento industrial de São Paulo, a chegada de 

grandes contingentes populacionais vindos de todas as regiões do país inchou a 

cidade promovendo sua expansão e ocupação das cidades vizinhas. Além de 

pessoas, indústrias seguiram essa mancha em constante crescimento. Dentre as 

regiões que mais contribuíram para esse crescimento desordenado da cidade, está 

a Região Nordeste que, na fuga das agruras da seca, buscavam no sudeste, na 

metrópole, amenizar a dor da perda de seu lugar, na tentativa de reconstruir a vida 

ou acumular recursos para regressar às suas origens. Assim temos que a chegada 

dessas populações a princípio trazia em seus sujeitos o estranhamento do novo, das 

novas atividades a serem desenvolvidas no mundo do trabalho industrial. A maioria 

desses trabalhadores vinham de áreas rurais, sem instrução, sendo a maioria de 

pouca escolaridade. Cunha (1987) aponta que 52% dos migrantes vinham de 

Estados do Nordeste, 18% de Minas Gerias e 17% do Paraná, e ainda ressalta que 

as movimentações dos que saiam da Capital eram de 73% destinadas para as 

cidades da RMSP. 

 Em Carapicuíba as movimentações intra urbanas da segunda metade do 

século passado, sempre em busca do lugar de morar e viver na cidade, conduziu 

para a cidade migrantes, que antes haviam se fixado em algum lugar da RMSP, a 

maioria na Capital ou em Osasco. Os antigos moradores de Osasco, ou melhor, os 

que migraram antes para lá, diziam aos que chegavam que ali não cabia mais 

ninguém, que o custo de comprar um lote era alto, e que caso quisesse comprar um 

lote mais barato, mais tranquilo para começar a vida, o melhor era ir para 

Carapicuíba, Jandira ou Itapevi (BONDUKI e ROLNIK, 1982). Tais análises reforçam 

a proposição de Pasternak (2003) de que todo acréscimo populacional se aloca na 

periferia, e que as cidades limítrofes da Capital acabam por formar anéis de pobreza 

e segregação.  

 Dessa forma paranaenses, mineiros e nordestinos foram chegando à 

Carapicuíba entre as décadas de 1970 e 1980, a maioria com destino certo a 

COHAB. Vale ressaltar que a maioria desses migrantes urbanos tinham emprego e 

renda, pois receberam o financiamento do BNH para aquisição do imóvel. A reboque 

deles outros vieram e não tinham o mesmo privilégio, de estar com emprego e renda 



68 
 

compatível seguiram para a região, formando um grande contingente de nômades 

urbanos que mudam de lugar para lugar em busca de moradia. (VÉRAS, 2004)  

 A formação social carapicuibana é multicultural como se observa pelos 

agentes de sua constituição histórica, porém essa multiculturalidade não significa 

que não existam contradições estruturais em seu interior. Em analogia com a 

formação dos guetos americanos (WACQUANT, 2005), Carapicuíba abriga, em 

grande parte de seu território características e aspectos de gueto, por deter as 

marcas da segregação, da violência, da criminalidade imputada aos bairros pobres 

de todas as grandes metrópoles mundiais. Os elementos dessa multiculturalidade 

são os indígenas, os negros, os europeus colonizadores e os europeus imigrantes. E 

também os retirantes interestaduais que trazem consigo elementos das culturas 

regionais da qual tiveram origem. Assim, há uma grande diversidade étnica que 

caracteriza a cidade, o que não significa harmonia, mas conflitos e segregações.  

 Retomando a questão política local, houve em Carapicuíba aspectos de 

mandonismo local, onde famílias estabelecidas há mais tempo e com maiores 

recursos conseguiam deter o poder administrativo. Desde a emancipação da cidade, 

esse mandonismo permanece no jogo político, mantendo na cidade pequenas 

oligarquias políticas que, via de regra, visam manter a situação caótica da cidade, 

mantendo as condições de precariedade e vulnerabilidade. Os reflexos de governos 

que intencionalmente promoveram a desordem na ocupação urbana (KOWARICK, 

1993), e que não garantiram acesso à cidade, o direito de morar e viver na cidade 

àqueles que foram segregados por ela, aponta para que se a questão populacional 

não torna essa cidade ingovernável, os aspectos políticos, sociais e econômicos a 

tornam. Quando não são colocadas em prática ações interventivas que visem 

garantir tais direitos aos sujeitos sociais, o resultado é o aumento das desigualdades 

que se aprofundam contrastando numa realidade cruel para os mais pobres. E 

ainda, segundo Maricato, (2011b) o fato das metrópoles brasileiras não terem 

propostas articuladas entre os municípios para resolverem as demandas de seus 

problemas, confirmam a permanência do paroquialismo e do clientelismo político 

herdado de nosso sistema colonial.  

 Na última década do século XX e início do século XXI, as movimentações 

intra urbanas continuam a ocorrer, mesmo que os números mostrem uma queda no 

crescimento populacional da cidade, e mesmo da RMSP, e ainda da Capital, isso 

não significa que novas áreas deixem de ser ocupadas em Carapicuíba, como é o 
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caso da Vila Municipal, da ocupação da Savoy15 e outras em curso pela cidade 

(PLANO DIRETOR, 2011). O fato é que o problema da moradia na RMSP promove 

essa permanência do movimento, da segregação constante, da invisibilidade dos 

sujeitos enquanto cidadãos de direitos e dignos de respeito. Dessa forma, se 

observa em Carapicuíba os elementos que marcam a própria composição social 

brasileira com suas ambiguidades, ambivalências e contradições. Miscigenada, 

mestiça, cafuza, cabocla, caipira, enfim uma formação social que se descreve como 

a própria formação do povo brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Favela no bairro Jardim Tonato que adotou o nome da empresa proprietária do local.  
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CAPÍTULO 2 – CARAPICUÍBA: DOIS BAIRROS NA PERSPECTIVA DE UMA 

CIDADE PARTIDA 

 

 A abordagem sociológica sobre a cidade requer um referencial teórico que 

sustente o argumento, que no caso em estudo aponta a existência do estigma social 

da pobreza sobre os moradores da cidade de Carapicuíba. Nessa perspectiva, o 

capítulo em destaque visa desenvolver os conceitos pelos quais se fundamentam a 

análise sobre a cidade, a metrópole, em específico a RMSP e suas contradições no 

tempo e no espaço.  

 Compreender que a cidade não é fruto de nexos causais desconectados, 

remete à necessidade de construir uma análise que aponte a totalidade que a 

representa. Para tanto, temos as observações feitas em campo, os registros sobre 

dois bairros estudados em Carapicuíba: a COHAB e a Vila Municipal. O movimento 

de análise vai do micro ao macro, dos bairros para a cidade, e ainda dos bairros 

entre os bairros e da cidade com a vizinhança, tendo como objetivo demonstrar a 

síntese na qual o estigma atinge a totalidade da cidade, sendo a marca da pobreza a 

própria marca da cidade e de seus moradores.  

 Como demonstrado no capítulo anterior, o lugar, o espaço e a cidade não se 

fazem ao acaso. Há uma historicidade relacional entre os sujeitos na produção do 

espaço urbano, em que a cidade surge como essencial para afirmação de um 

modelo, ao qual tecemos a crítica que emergiu nas sociedades industriais do século 

XX, o sistema capitalista de produção e consumo. Para tanto, assumimos a 

abordagem marxista como referencial que melhor explica essa totalidade que é a 

cidade, pois abrange os elementos levantados por outras abordagens sem 

desconsiderar a historicidade. As relações constituídas no tempo e no espaço como 

fatores que condicionam formas e conteúdos nas cidades no momento em que 

alguns classificam como pós modernidade, modernidade líquida, modernidade tardia 

(BAUMAN,1999; GIDDENS, 1996). E que entretanto, precisam desnudar as relações 

essenciais para transformação da sociedade, reiterando o método materialista 

histórico dialético: 

 
 
... Essa é sua metodologia abrangente: captar a totalidade, aparência e 
essência, desde as estruturas de produção material da vida até as formas 
culturais e ideológicas que as reproduzem. (VERAS, 2000, p. 45). 
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 Dessa forma, temos o trabalho de campo que nos materializa a realidade com 

dados e informações sobre os bairros que alimentam a compreensão micro, que 

desvendada permite extrapolar o campo para o macro. Realizando o movimento 

inverso percebemos o todo, uma totalidade complexa e concreta que é a cidade 

(LEFEBVRE, 2008). Contudo, é importante identificar o papel dessa totalidade no 

âmbito relacional com a metrópole, realizando o movimento de dentro e de fora, 

visando revelar os significados e significantes da cidade de Carapicuíba com a 

RMSP.  

 O trabalho desenvolvido traz a articulação dos registros de campo com as 

teorias desenvolvidas no âmbito sociológico e interdisciplinar sobre as cidades. 

Assim, os conceitos que direcionam as interpretações sobre Carapicuíba e seus 

bairros em destaque, passam pela própria compreensão das cidades no século XXI, 

tendo a metrópole como ponto de partida e chegada, a megalópole e a cidade global 

como possibilidades. Vários pensadores desenvolveram teorias que nos ajudam e 

explicar, mas não esgotar, a totalidade da cidade de Carapicuíba no contexto do 

espaço urbano da RMSP no século XXI. 

 

2.1 – TEORIAS DA CIDADE: Carapicuíba no contexto metropolitano 

  

 A metrópole é fruto da modernidade, uma produção da sociedade industrial, 

onde diferentes fatores levam à consolidação de um modelo de apropriação de 

lugares devido à mobilidade; os valores de uso e troca são relacionados aos lugares, 

onde a aglomeração segue as lógicas de produção e consumo (VÉRAS, 2000; 

LEFEBVRE, 2008).  

 Reiterando a concepção de espaço urbano vale lembrar: 

 
 
O espaço urbano é produto muito peculiar do trabalho humano. Ele é 
produto não intencional resultante da produção de milhares de valores, por 
milhares de trabalhadores e milhares de proprietários de meios de 
produção: edifícios, ruas, praças, redes. O espaço urbano entretanto, tem 
um valor próprio que não se confunde nem com o valor desses produtos 
nem com o da sua soma. É o valor da localização (VILLAÇA, 1999, p.1376). 
 
 

 E assim a localização urbana é definida: 

 
 
A localização urbana se define por dois atributos: pelos contatos diretos e 
pelos contatos indiretos que propicia ou permite. Entende-se por contatos 
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diretos aqueles que não envolvem deslocamento humano; contatos 
indiretos são aqueles que envolvem ou exigem esse deslocamento (Idem, 
Ibidem). 
 
 

 A maneira pela qual se constituiu a RMSP criou as localizações que 

aproximam e distanciam os sujeitos no espaço. Carapicuíba, enquanto cidade “longe 

de”, significa ter uma localização que imprime aos seus moradores a necessidade de 

deslocamento para chegar ao “lugar de” trabalhar, estudar, consumir na metrópole. 

Isso significa que, a metrópole da qual ela faz parte impõe sobre sua localização um 

valor, sendo sua distância um equivalente negativo, pois influi nas relações de seus 

agentes com e para a metrópole. Do mesmo modo, a metrópole se relaciona com o 

lugar em depreciação de localização de forma a estigmatizar, marcar o lugar como 

“longe de”, assim os que usam o lugar acabam por assumir ou negar o estigma de 

estar nesse distanciamento daquilo que a metrópole oferece àqueles que estão em 

melhores localizações. 

 A abordagem marxista traz para o conjunto de análise, o cerne fundamental 

do capitalismo, em que a cidade é palco das contradições que realizam o próprio 

sistema capitalista, sem a qual não existiriam os meios para sua reprodução no 

espaço e no tempo. 

 
 
A cidade aparece, pois, como o local da produção capitalista, reunindo o 
capital constante e o variável, a força de trabalho concentrada e suas 
condições de reprodução. Seria a síntese que abriga processos internos às 
unidades de produtivas, a concorrência entre elas: o alojamento da força de 
trabalho e os meios necessários à sua reprodução (VÉRAS, 2000, p.53). 
 
 

 É preciso compreender que a totalidade que analisa os processos internos e 

externos da cidade com a metrópole e da metrópole com a cidade não se dá 

somente no âmbito econômico, estes são elementos de suma importância, mas que 

não significam determinações em si para as relações construídas historicamente 

entre cidade e metrópole. Como herança, ou produto de um período, a cidade e a 

metrópole apresentam os reflexos das mudanças e acelerações dos processos que 

transformaram o lugar, num lugar de compressão do tempo-espaço (HARVEY, 

1992). Desprezar ou mesmo diminuir elementos que atuam sobre o viver na cidade, 

seria reduzir a própria leitura da totalidade que envolve o urbano, uma vez que 

espaço e sociedade interagem recíproca e dialeticamente. Assumimos que a relação 

entre a cidade que está inserida no contexto metropolitano enquanto objeto 
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sociológico de análise se apresenta como um “paradigma” multifacetado, 

interdisciplinar e que, portanto, parece-nos adequado um olhar aberto, abrangente 

sobre a realidade complexa que é o urbano (GOTTDIENER In: VÉRAS, 2000, 

p.107). 

 Convém retomar o tema da localização na metrópole em que a cidade de São 

Paulo é apresentada como uma cidade global (SASSEN In: VÉRAS, 2000; 

FREITAG, 2012). A concepção de que a cidade global, dentre outros fatores, deve 

contemplar mecanismos de inserção no mercado global, infraestrutura urbana, livre 

de arbitrariedades e que associe desenvolvimento econômico com distribuição de 

renda, reforçam a ideia de que São Paulo e sua Região Metropolitana (RM) não 

atendem a todos os requisitos para afirmar-se como tal. Interpretação que reafirma a 

pauta da dialética que envolve as relações entre cidades dentro de uma região 

metropolitana, pautada pelo acesso aos direitos urbanos e ao exercício da 

cidadania.  

 O esforço teórico aqui desenvolvido se faz no sentido de compreender a 

dinâmica que envolve o lugar no espaço, ou seja, a localização e seus efeitos sobre 

os sujeitos sociais que vivem no lugar, na cidade e na metrópole. Apresentamos três 

níveis, o lugar em si: os bairros que nos propomos analisar, a COHAB e a Vila 

Municipal; a cidade de Carapicuíba: a relação desta com os bairros e dos bairros 

com ela, no sentido de verificar processos de estigmatização decorrentes do lugar 

entre seus moradores; a RMSP: as relações entre a metrópole e a cidade, bem 

como desta com aquela no sentido de verificar marcas permanentes no processo 

histórico de formação e ocupação do espaço urbano. 

 Como já observamos no Capítulo 1, a formação da RMSP é fruto de um 

processo histórico mediatizado pelas relações ocorridas no espaço e no tempo. 

Dessa forma, se estabeleceram dependências entre as cidades dentro da metrópole, 

em que cada qual tenha uma função a ser desempenhada para o desenvolvimento e 

a reprodução das relações pautadas pelo capital. De acordo com essa lógica, há 

que se distinguir os espaços socialmente marcados, em que a cidade acaba por ser 

dividida, realizando um processo tendencialmente à segregação dos sujeitos, em 

que cada localização apresenta os meios, recursos e acessos para uma camada 

específica da sociedade viver e usufruir a cidade (CASTELLS, 1983; SANTOS, 

1994; VILLAÇA, 2001). 
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 Ainda no sentido de identificar os elementos relacionais dentro da RMSP, 

temos que as regiões periféricas, ou as cidades satélites, cidades dormitório servem 

de lugar para os trabalhadores que exercem na RM a atividade laboral, retornem às 

moradias para o descanso (SANTOS, 1994). A relação entre uso e domínio do 

espaço demonstra onde é o lugar de cada sujeito na metrópole e na cidade, 

enquanto as camadas sociais mais ricas estão em áreas de centralidade de acesso, 

de bem-estar, infraestrutura, transporte e segurança (pública ou privada), os mais 

pobres sobrevivem com transporte precário, baixo nível de infraestrutura, violência e 

insegurança (VILLAÇA, 2001).  

 De maneira que Carapicuíba é dependente da vizinhança da qual faz parte, 

do mesmo modo que a vizinhança também o é em relação à Carapicuíba. Porém, 

essa interdependência é desigual, pois a RMSP é desigualmente ocupada, é 

desordenada intencionalmente para atender os interesses de reprodução da própria 

estrutura urbana (VILLAÇA, 2001; KOWARICK, 1993). A comprovação dessa 

dependência desigual está nas movimentações intra urbanas diárias, nas relações 

de consumo do espaço, na renda per capita, no PIB da cidade de Carapicuíba em 

comparação com as demais cidades da RMSP, no valor do solo urbano, na oferta de 

infraestrutura básica, nos serviços públicos ofertados, nos índices de violência e 

criminalidade. Esse conjunto de fatores reforça a construção histórica e 

estereotipada sobre o carapicuibano, pois vive e mora no lugar de pobreza, onde os 

pobres buscam a sobrevivência como podem diante do quadro de vulnerabilidades 

que lhes são impostas.  

 Cabe afirmar que a vulnerabilidade social nas regiões periféricas se apresenta 

por uma série de fatores, dentre eles a localização. Castel (1997) define a 

vulnerabilidade social como uma zona intermediária instável que conjuga a 

precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes de proximidade. Ainda no 

sentido de esclarecer a vulnerabilidade temos que a periferia que abriga a pobreza, 

produz diferentes formas de segregação, daí a instabilidade. Torres e Marques 

(2004) analisam que existem na RMSP formações que classificam de 

“hiperperiferia”, onde fronteiras são constituídas pelo nível de vulnerabilidade 

apresentada pelos sujeitos que nela moram. Os autores apontam que há uma 

periferia de fronteira, que é mais fragilizada socialmente por fatores como altas taxas 

de desemprego, baixo nível de escolaridade, migrantes, estrutura etária jovem, altas 

taxas de crescimento demográfico. Há ainda a periferia em crescimento, composto 
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pela população negra ou parda, também com altos índices de desemprego, estrutura 

etária jovem, com escolaridade mediana. Em comum entre a periferia de fronteira e 

a periferia em crescimento são as condições urbanas, com moradias precárias em 

que os moradores assumem riscos, estes vão desde a violência urbana as 

condições de higiene e saúde. Outra tipificação classificada pelos autores é a 

periferia estabilizada, onde os fatores de vulnerabilidade também estão presentes, o 

que difere dos demais grupos é que tais áreas estão estabilizadas, o que indica 

melhora nos indicadores sociais de um grupo para outro.  

 Os fatores descritos apontam aspectos de vulnerabilidade presentes em 

Carapicuíba, sendo possível identificar características da “hiperperiferia” nos bairros 

estudados. Elementos que, no entanto, não eliminam características da periferia em 

crescimento e mesmo da estabilizada, marcas que demonstram uma cidade partida 

pelas desigualdades sociais confirmadas pelas condições de vulnerabilidade que 

sua população enfrenta no cotidiano. 

 

2.1.1 – Carapicuíba e o conceito de cidade dormitório 

  

 A utilização do termo cidade dormitório é comum na literatura brasileira das 

Ciências Sociais e Urbanas, sobretudo em análises que visem compreender os 

fenômenos das movimentações populacionais nas regiões metropolitanas. Quando 

se fazem tais interpretações na RMSP, temos um conjunto de cidades nas quais se 

construiu historicamente o conceito de dormitório atrelado à periferização e pobreza, 

junto aos aspectos de segregação. Vale citar que a compreensão de segregação 

desenvolvida neste trabalho, segue a proposição de Villaça (2001), que entende a 

segregação como um processo dialético, que ao promover a segregação de uns 

provoca ao mesmo tempo, a segregação de outros. A segregação urbana é um 

fenômeno que reforça a proposição de que a superposição de um sitio social sobre o 

sítio natural, transforma seletivamente os lugares, imputando-lhes funções no 

conjunto da metrópole (SANTOS, 1993).  

 O objetivo de abordar o conceito de segregação na discussão sobre as 

cidades dormitórios é demonstrar que a produção de tais localizações é intencional e 

desigual dentro da RMSP. Para tanto, é preciso discorrer sobre tal conceituação e 

de como isso influi diretamente na análise sobre Carapicuíba.  
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O mais conhecido padrão de segregação da metrópole brasileira é o de 
centro x periferia. O primeiro, dotado da maioria dos serviços urbanos, 
públicos e privados, é ocupado pelas classes de mais alta renda. A 
segunda, subequipada e longínqua, é ocupada predominantemente pelos 
excluídos. O espaço atua como elemento de exclusão (VILLAÇA, 2001, 
p.143). 
 
 

 A oposição entre centro x periferia registra diferenciações entre as 

localizações que, no entanto, não elimina a existência de camadas de alta e baixa 

renda em ambas as localizações, produzindo os enclaves urbanos na metrópole 

(VILLAÇA, 2001; QUEIROZ RIBEIRO, 2009). Assim, reduzir a análise para a 

generalização de que todos os moradores de periferia são pobres, é encobrir as 

relações heterogêneas da própria cidade. Uma vez que as formas de segregação 

podem ser voluntárias ou involuntárias. A primeira, quando os sujeitos por escolha 

própria buscam a homogeneização de classe, em condomínios de alto padrão como 

Alphaville e Granja Vianna, que por sua vez estão em vizinhança de bairros e 

cidades caracteristicamente pobres. Enquanto a segunda, se dá por razões 

adversas à vontade dos sujeitos, que é obrigado a viver e morar em bairros ou 

lugares que não tem escolha. Tal análise desnuda a luta da segregação, uma luta de 

classes que apresenta dentro da lógica da cidade capitalista, vencedores e 

derrotados (VILLAÇA, 2001; KOWARICK, 2009; WACQUANT, 2005). 

 Diante de tais componentes, temos que as cidades dormitórios são produtos 

fins, para atender a demanda de uma RM, que por seu agigantamento, gerou mais 

demanda do que oferta de moradias para os trabalhadores urbanos. 

Freitag (2002) e Ojima (2007) entendem que a cidade dormitório é fruto dos 

processos de conurbação ocorrido nas RM após a Segunda Guerra Mundial, 

transformando a cidade em locais de expansão do lucro e do macro poder instituído. 

Observam que tais cidades se formam como cidades satélites, em que seu morador 

não se reconhece como cidadão da mesma, pois seus vínculos ativos de trabalho, 

estudo, consumo não estão ali, esse lugar só serve como residência e dormitório. E 

mais, tais cidades não teriam independência política e econômica, já que dependem 

de uma cidade sede, sendo comum nas RM, a Capital se apresentar como essa 

sede. Também é preciso considerar que nas cidades dormitório as condições de 

vida são precárias, com altos índices de violência, insalubridade, epidemias, 

problemas de mobilidade, transporte público e áreas ambientais degradadas e 

poluídas.  
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 Esse retrato da cidade dormitório se conecta com as descrições sobre a 

cidade de Carapicuíba, que em seu processo histórico de formação se manteve 

dependente das cidades vizinhas e principalmente da Capital.  Tal percepção é 

reforçada pela análise de Aranha (2005), que indica movimentações pendulares 

significativas da cidade de Carapicuíba para outras da RMSP, para a Capital esse 

fluxo é superior as 20 mil pessoas/dia, enquanto para Osasco e Barueri esse fluxo 

supera as 10 mil pessoas/dia. Assim, é possível compreender os motivos que levam 

os moradores de Carapicuíba a entenderem sua cidade como dormitório. Além 

disso, o quadro de dependência fica nítido, pois tais movimentações pendulares 

ocorrem pelo fato da cidade não oferecer emprego para seus moradores, disso 

resulta uma economia local enfraquecida, comércio sem atratividade e falta de 

investimento privado em locais de lazer e cultura, uma vez que os moradores 

buscam por isso em outras cidades. 

 Em que pese a estigmatização que ocorre sobre os moradores “de longe”, 

uma vez que os próprios moradores de cortiços optam por permanecer muitas vezes 

nessa localização, por “estar perto”, do que mudar para a periferia longe de tudo 

(KOWARICK, 2009). As cidades dormitórios como Carapicuíba, serviram durante as 

décadas de 1970 e 1980 como recurso para minimizar os problemas de habitação 

da RMSP, contudo, reproduziu as mazelas e a precariedade que é viver em 

conjunto, mesmo quando esse é um bairro planejado como a COHAB, já que 

continua sendo “longe de”. (VÉRAS, 1980) 

 

2.1.2 – Pobreza e Urbanização 

 

 O processo de urbanização das cidades que vieram a se tornar metrópoles 

deu-se a partir da Revolução Industrial, em que as pressões sobre as camadas 

populares, que em outrora estavam restritas ao campesinato, passaram a migrar 

para as cidades. Esse êxodo produziu um exército de mão-de-obra disponível ao 

trabalho fabril, que ora empregado garantia aos trabalhadores um mínimo de 

subsistência, e quando não empregado se tornava um grande exército de reserva 

em condições precárias, vulneráveis e de pobreza extrema (MARX, 2011; AMMAN, 

2013). 

 A cidade de Carapicuíba está circunscrita nesse processo de 

desenvolvimento da industrialização no Brasil, sobretudo na formação da RMSP, em 
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que todo processo de urbanização se deu para atender os interesses do modelo 

capitalista de produção e consumo, pautada pelas relações de capital e trabalho, 

segregando o espaço, atribuindo valor de uso, conforme a localização e 

hierarquizando as relações entre os atores sociais nesse espaço (VILLAÇA, 2001). 

 Para tanto, compreender como se configuram os modelos urbanos no século 

XX e XXI são de fundamental importância para leitura social da pobreza e sua 

mensuração no tempo e no espaço. Nesse sentido Castells (1983) destaca em suas 

análises sobre os fenômenos urbanos duas definições sociológicas distintas: a) 

concentração espacial de certos limites de dimensão e densidade; b) difusão do 

sistema de valores atitudes e comportamentos denominados de “cultura urbana”.  

 Dessa forma a análise sobre o urbanismo fundamenta-se na correspondência 

entre um certo tipo técnico de produção, um sistema de valores e uma forma 

específica de organização do espaço, a cidade, cujos traços são de certa forma 

distintos e de certa densidade (CASTELLS, 1983). 

 O fenômeno do urbanismo é caracterizado pelo modo de produção capitalista, 

que assume o conjunto de valores apresentados pelo modernismo no 

desenvolvimento proposto pelo progresso técnico-científico, em que os espaços 

passam a ser consumidos, onde a cidade se torna palco de lutas por 

reconhecimento e legitimidade de classes (CASTELLS, 1983; MARX, 2011). 

 O desenvolvimento que marcou o século XX trouxe para o século XXI as 

contradições e ambivalências daquele modelo, bem como permanências relacionais 

que operam na manutenção da ordem, da segregação e espoliação do espaço 

urbano (KOWARICK, 1993; VÉRAS, 2004).  

Contudo, alguns aspectos daquele palco de lutas mudaram na atual 

conjuntura social, pois os atores sociais, ou seja, grupos capazes de produzir 

mudanças que foram preponderantes no século XX, perderam forças e a luta agora 

é travada por atores empresariais, como bancos e instituições financeiras. São 

esses protagonistas que determinam as regras do jogo social, que indicam e 

requerem direitos e benefícios dos Estados e Governos, relegando aos demais, 

papel secundário nas decisões no âmbito político, econômico e social (TOURAINE, 

2011). 

Essa proposição de leitura social da metrópole é expressa por Queiroz 

Ribeiro (2004), que adota a historicidade da ação ao afirmar que esta é socialmente 

determinada por um modelo cultural e resultado das relações das classes sociais 
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com esse modelo, ou seja, a mudança no contexto urbano não advém apenas da 

incorporação cultural de um modelo.  

Com isso, temos que a pobreza urbana é resultado de um processo histórico 

marcado por lutas, que por vários fatores culminaram na atual conjuntura social, não 

se resumindo a uma relação causal simplista em que a pobreza se reduziria apenas 

privações materiais (AMMANN, 2013). É a pobreza uma expressão direta das 

relações vigentes na sociedade, onde as relações capitalistas se desenvolvem de 

forma extremamente desiguais, em que convivem acumulação e miséria. Os pobres 

são produtos dessas relações, que produzem e reproduzem a desigualdade no 

plano social, político, econômico e cultural.  

O lugar dos pobres no contexto urbano é marcado, via de regra, pela 

desqualificação de seus comportamentos, pela atribuição de qualidades negativas e 

indesejáveis como sinais de procedência de uma classe subalterna (WACQUANT, 

2005; BOURDIEU, 2012). 

 

2.2 – CARACTERÍSTICAS DA COHAB E DA VILA MUNICIPAL 

  

 A localização dos bairros das COHABs e da Vila Municipal está na região 

leste da cidade de Carapicuíba, fazendo divisa com Osasco, sendo porta de entrada 

da cidade pela Avenida dos Autonomistas (Avenida Deputado Emílio Carlos). A linha 

ferroviária da CPTM está dentro da Vila Municipal, que se estendeu até a Lagoa, 

antigo “Lixão”, que foi matéria de muitas reportagens e trabalhos sobre a poluição da 

Lagoa de Carapicuíba. Nessa lagoa havia um porto de areia, onde jovens e crianças 

por falta de locais de lazer iam brincar, em especial, em dias quentes de verão. Os 

bairros estão administrativamente alocados no Distrito Carapicuíba, conforme Plano 

Diretor (2011) estabelece e acabam responsáveis pela diferença populacional deste 

distrito com os demais da cidade.  

 Por morar e viver na cidade, conheço os bairros indicados, sendo morador de 

um deles por mais de 15 anos. A COHAB é uma área de alta densidade 

demográfica, além de ter em comparação com a vizinha Vila Municipal, diferenças 

significativas enquanto infraestrutura e condições socioeconômicas. A média de 

renda familiar mensal na COHAB ultrapassa os R$ 2.000,00 reais mensais, 

enquanto na Vila Municipal essa média cai para até R$ 800,00 (PLANO DIRETOR, 

2011). Além disso, a COHAB conta com creches, escolas infantis, escolas de nível 
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médio, já a Vila Municipal não conta com nenhuma creche, e apenas uma escola de 

ensino fundamental que é de tempo integral. Na COHAB, há dois postos de saúde, 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS), um Hospital (Sanatorinhos), enquanto na Vila 

Municipal não existe nenhum desses aparelhos de saúde pública. Quanto à 

segurança na COHAB existem um posto da Polícia Militar e uma Delegacia de 

Polícia Civil, já na Vila não tem nenhuma. 

 A formação desses bairros, como já foi demonstrado, decorrem das 

movimentações intra urbanas em busca de moradia. Contudo, as formas que se 

deram as ocupações se diferenciam profundamente, pois a COHAB é fruto de um 

projeto governamental financiado pelo BNH dentro da política nacional para oferta 

de moradia popular. Vale destacar que, a política habitacional que marca o 

assentamento das famílias na COHAB nos anos de 1970 e 1980 segue um conjunto 

de interesses políticos. 

 
 
O quarto e último período do BNH inicia-se a partir de 1979, com o anúncio 
de “significativas mudanças”, reflexo da “abertura” do novo governo que 
busca legitimação dos setores populares... Nessa nova linha de atuação do 
BNH, se dispõe a ouvir reivindicações de associações civis e militares 
(VÉRAS, 1980, pp. 90-93). 

  
 

Com isso temos que os Projetos Habitacionais que se desenvolvem no 

período final dos Governos Militares, busca aproximar os setores populares do 

governo. Sendo a moradia um dos meios pelos quais as intervenções políticas visam 

atingir o objetivo de manutenção da ordem social. 

Já a Vila Municipal é uma ocupação irregular, onde os moradores se 

estabeleceram por conta, sem aval das autoridades, sem regulamentação, uma vez 

que tiveram o direito ao viver e morar na cidade negados. Essa negação vem tanto 

na ordem material com a ausência de meios que permitam adquirir financiamentos 

ou pagar aluguel em outras regiões da cidade ou da metrópole, como na ordem 

política que não subsidiam moradia para a população de baixa renda. É importante 

destacar que a Vila Municipal assume características de um dos componentes vitais 

do padrão de vida urbano, que é a forma de morar na cidade. Sendo marcadamente 

e historicamente categorizada como favela, tais localizações sofrem com a falta de 

tudo, e os sobreviventes nessa espacialidade territorial se viram como podem para 
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suprir suas necessidades e se incluírem no processo socioeconômico da RMSP. 

Para tanto, entende-se por favela: 

 
 
... ocupação de terra alheia pública ou privada, cujas unidades 
habitacionais, barracos de madeira ou casas de alvenaria, estão presentes 
em boa parte das cidades médias e grandes do Brasil, muitas situadas em 
zonas insalubres ou em áreas de risco... as favelas são extremamente 
heterogêneas tanto do ponto de vista da qualidade urbanística e 
habitacional como das condições sociais e econômicas das camadas que 
nela habitam (KOWARICK, 2009, pp. 81-84). 
 
 

 Compreender as formas pelas quais se constituíram as relações sociais 

dentro desses bairros requer analisar como se estruturaram, quais sentidos foram 

dados subjetivamente pelos moradores aos seus lugares de morar. E ainda, analisar 

o olhar do Outro sobre o lugar, de forma a identificar as tensões e conflitos 

existentes entre os bairros. Contudo, a proposição feita é de uma descrição das 

características dos lugares de morar da COHAB e da Vila Municipal, suas condições 

materiais e de infraestrutura, para aprofundar nas questões estigmatizantes entre os 

lugares e seus atores sociais na sequência do trabalho.  

 

2.2.1 – COHAB – Conjunto Habitacional Presidente Marechal Castelo Branco. 

 

 A Companhia de Habitação de São Paulo, criada em 1965 para viabilizar 

projetos habitacionais que dessem conta de atender à crescente demanda por 

moradia popular na cidade São Paulo, estabeleceu parcerias com os Governos do 

Estado e com a Prefeitura de Carapicuíba para implantar na cidade projetos pilotos 

de moradia popular tendo como fonte de financiamento o BNH.  

 O lugar onde estão as COHABs de Carapicuíba é o antigo campo da boiada 

que pertencia ao Coronel Delphino Cerqueira que, antes de morrer deixou em 

doação de exploração por cem anos a área para o Governo do Estado de São 

Paulo. Com essa prerrogativa de uso o Governo concedeu à Prefeitura de São 

Paulo a autorização de construir os prédios que viriam a ser ocupados por famílias 

de baixa renda, e ainda, atender a demanda por moradia na região oeste da RMSP. 

A COHAB foi lugar alcançado por um grupo de trabalhador da metrópole que após 

anos conseguiram se tornar donos de suas moradias, teriam vencido a luta na 

cidade, marcando sua história pessoal de progresso (VÉRAS, 1980; BONDUKI e 

ROLNIK, 1982; VÉRAS e BONDUKI, 1986). Reforça essa análise o quadro 
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apresentado por Cunha (1987), onde Carapicuíba recebe correntes migratórias 

internas da RMSP de grande porte, entre 20 e 40 mil/ano durante a década de 1970 

e em parte da década de 1980. A COHAB atraia esse fluxo acelerado tanto da zona 

oeste da Capital como da cidade vizinha, Osasco, para viver e morar na casa 

própria. 

 

IMAGEM 3 – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco 5 

 

Fonte: Autor. 

 

 A implantação do projeto em Carapicuíba teve várias fases entre os anos de 

1972 e 1983, quando foram erguidos 11 tipos de prédios, sendo que um deles teve 

de ser demolido, pois o material usado na construção, o gesso começou a se 

deteriorar colocando em risco a vida dos moradores. Após essa demolição foi 

construído outro conjunto de prédios em que foram alocados os moradores, 
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finalizados em 1987. Esses Conjuntos foram numerados de acordo com a fase em 

que foram construídos seguindo a cronologia de tempo, COHAB I, II, V e IX. Cada 

Conjunto é subdividido em prédios de apartamentos grandes, médios e pequenos, 

com metragens variadas entre 40 e 54m2, comportando entre 12 e 40 famílias cada 

um, num total de 14.360 unidades construídas16 e uma população estimada de 80 

mil moradores17.  

 Além dos prédios, a estrutura do bairro foi planejada, com centros 

comunitários, ruas e avenidas largas. Para o trabalhador dos anos de 1970 e 1980, 

os apartamentos da COHAB era um sonho de consumo, símbolo de conquista. É 

importante destacar que a ideia de moradia popular, que atenda a uma faixa de 

renda até 3 salários mínimos, não foi a maior parcela contemplada pelos projetos da 

COHAB, uma vez que do montante de imóveis ofertados apenas 6% chegaram a 

essa faixa de requerentes (VÉRAS e BONDUKI, 1986). Os Conjuntos Habitacionais 

receberam trabalhadores melhores remunerados pelo setor industrial, como 

metalúrgicos com curso profissionais do Serviço Nacional da Indústria (SENAI), 

bancários, servidores públicos municipais, estaduais e federais. Uma outra parcela 

eram pintores, soldadores, ajudantes, entre outros. Dessa forma, se produz uma 

população heterogênea, multifacetada e diversificada culturalmente, pois antes da 

COHAB viveram em diferentes regiões da metrópole, advindos das diferentes 

regiões do país. Como resultado, o bairro assume a identidade de lugar dormitório, 

uma vez que os proprietários em sua maior parte, saem de manhã e retornam no 

final do dia para o descanso após o trabalho que, via de regra, é exercido em outra 

cidade.  

  Na busca de afirmação, os sujeitos tinham, na vida em Conjunto uma 

tentativa de demonstrar diferenças entre esses trabalhadores, a busca de um status 

social que de onde vieram não tinham: era uma tentativa de sair da condição de 

pobreza. Ao mesmo tempo que buscavam sua afirmação perante a sociedade 

capitalista. Ao analisar as relações de alteridade, dentro do viver em conjunto temos, 

os relatos colhidos por Véras, (1980) em que os moradores buscavam se diferenciar, 

por exemplo, com a ideia de limpeza, em que ser pobre e ser limpo é mais digno do 

que o pobre que é sujo. Entre outras formas de afirmar a diferença estavam 

profissão, vestimentas, alimentação, bens de consumo, automóveis, entre outros. 
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 Dados Companhia de Habitação de São Paulo. 
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 Dados IBGE, 2010. 
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Com isso, há uma permanência dos conceitos de pureza x sujeira, ambiguidades 

permanentes nas cidades capitalistas, em que a segregação e espoliação são 

mecanismos de continuidade de um processo, sendo que:  

 
 
... os moradores dos conjuntos habitacionais também eram vistos pelos 
olhos de sua vizinhança de rendas mais altas, como grupo não desejado, 
lugar de promiscuidade e desordem, concentração de problemas de 
limpeza, barulho, brigas, algo que não se quer por perto. Quanto mais 
desvalorizado é o status do conjunto habitacional pela sociedade mais 
ampla, mais seus moradores tenderão a apresentar atitudes defensivas, de 
isolamento ou de busca de compensação por sua baixa-estima na 
diferenciação entre si, marcando sua identidade por detalhes das mais 
variadas ordens (VÉRAS, 2012, p. 71). 
 
 

 Em complementaridade ao argumento se observa que: 
 
 
A sujeira é, então, “matéria fora do lugar: o sujo é o rótulo que atribuímos ao 
que percebemos como desordem, estado muitas vezes considerado 
ameaçador” (FORTY, 2007, p. 217).  
 
 

Segundo Forty (2007), nas campanhas para a melhoria dos padrões de 

limpeza, foram utilizados pelos reformadores e higienistas dois conjuntos de 

argumentos. Estes dois argumentos influenciavam um ao outro de forma 

concomitante, produzindo um imaginário social propício para uma sociabilidade em 

que a vigilância constante de si e do outro era o lema de sua própria existência e 

sentido (FOUCAULT, 1986). Podemos, dessa forma, compreender que a vida em 

conjunto, como no caso marcado pelo viver na COHAB é uma luta em conquistar 

não só os bens materiais produzidos pela sociedade capitalista, mas também 

purificar sua condição social perante o próprio conjunto, que é sujo devido a matriz 

formadora do mesmo que é a pobreza. Manter a pureza significar vigiar o Outro, 

para que não tenha os comportamentos e padrões que denigram o status social do 

primeiro, o que implica não se portar como pobre e sujo. 

Junto com o planejamento dos bairros, se fez uma série de escolas públicas 

para atender os filhos desses trabalhadores que se estabeleciam nos Conjuntos. As 

Escolas Estaduais eram no imaginário dos pais e mães trabalhadoras o meio pelo 

qual os filhos não teriam o mesmo destino de sofrimento e penúria para alcançar 

sucesso na vida adulta. Contudo, a demanda era grande e muitas crianças ficavam 

fora da escola na idade correta, como eu, muitas dessas crianças só foram cursar a 

1ª série do antigo Primeiro Grau com 8 anos de idade.  
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  O tempo transformou a COHAB, os centros comunitários hoje abrigam 

creches municipais ou estão ocupados para fins de moradia. As Associações de 

Moradores das COHABs não atuam mais, como nos anos de 1980 quando faziam 

reuniões semanais e buscavam junto aos poderes públicos melhorias para o bairro. 

Existem ainda alguns centros construídos para serem centros comunitários de 

trabalho, assistência organizada pelas Associações de Moradores que são hoje 

supermercados, padarias, açougues, entre outras. As escolas continuam a ser o 

principal espaço de lazer para crianças e jovens da COHAB, pois há poucos parques 

e praças e os que existem estão deteriorados e mal conservados. Exceção à regra é 

o Parque Gabriel Chucre, recém criado na cidade na divisa com Barueri, que é bem 

aparelhado e bem cuidado, porém, a localização atende a pequena parcela da 

população de Carapicuíba. Existem alguns projetos da Prefeitura Municipal que 

visam criar espaços alternativos dentro das COHABs e até realizam investimentos, 

como a organização de Academias ao ar livre, mas que sem ter quem cuide e zele 

acabam sendo depredadas.  

 

IMAGEM 4 – Centro Comunitário COHAB 5. 

 

Fonte: Autor 
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Nos anos de 1980 até 1990, as ruas e avenidas da COHAB não conheciam 

trânsito intenso, com o aumento do poder aquisitivo dos moradores, hoje existe 

trânsito e congestionamentos nas COHABs. A mobilidade urbana para os moradores 

da COHAB é facilitada pelo acesso aos meios de transporte público que ligam o 

bairro à Osasco, São Paulo e outros municípios da RMSP de forma direta sem fazer 

várias baldeações ou conexões. Porém, Carapicuíba conta com uma das maiores 

tarifas de transporte público municipal do país, em que se paga R$ 3,00 para 

percorrer pequenos trechos, já que a cidade tem apenas 35 km2, isso significa o 

maior valor por km percorrido do Brasil. Vale destacar a intencionalidade dessa 

mobilidade, desde seu nascedouro a COHAB foi pensada para abrigar os 

trabalhadores da metrópole, assim, seria indispensável sua locomoção para chegar 

aos lugares de trabalho de forma rápida, mesmo sendo longe. 

 As COHABs têm uma formação multicultural como o restante da cidade, 

recebeu e recebe moradores em movimento pela RMSP, esses nômades urbanos 

que continuam a transitar em busca de um lugar. Alguns constituíram suas vidas e 

reproduziram elas nas COHABs nas últimas décadas, marcando o bairro como mais 

urbanizado da cidade. Essa percepção de que morar na COHAB é melhor, é 

declarada pelos seus moradores, que enxergam os demais bairros da cidade, em 

especial a Vila Municipal por sua proximidade, como lugares de pobreza extrema, de 

violência, de tráfico de drogas, entre outras afirmações que denigrem a vizinhança. 

Além disso, entre os próprios moradores das COHABs existem diferenciações, uma 

vez que os primeiros a chegar estão na COHAB I e II, estas na percepção de seus 

moradores é melhor do que a COHAB V. Na própria COHAB V existe diferenciação 

entre os que moram no “alto”, pois não moram nas “Malvinas”, esse termo passou a 

designar a parte baixa da COHAB V devido a Guerra das Malvinas18 nos anos de 

1980. Período em que os moradores chegavam para ocupar seus apartamentos, e 

não havia iluminação nas vias públicas e algumas delas ainda não haviam recebido 

sequer asfaltamento. Acontece que, segundo relatos dos moradores, nas 

madrugadas os tiroteios nessa baixada eram intensos e no dia seguinte se 

contavam corpos pelas ruas e arredores da COHAB V na região das “Malvinas”. 

Também serve como referência a “ilha”, pois até hoje a área sofre com inundações 

nos períodos de chuva. Essas marcas permanecem, e ainda hoje, os imóveis tem 

                                                           
18

 Guerra entre Argentina e Inglaterra pelo controle das Ilhas Falklands, Malvinas é o nome dado pelos 
argentinos ao arquipélago. 
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preços diferenciados nas COHABs dependendo do lugar onde ele esteja localizado. 

Disso decorre compreender que o valor do uso da propriedade urbana está 

associada ao valor da localização, seja pela incidência de violência, seja pelos 

aparelhos de serviço ou de mobilidade que oferta aos proprietários (VILLAÇA, 2001). 

 A população das COHABs é responsável direta pela alta densidade 

demográfica da cidade, com cerca de 80 mil habitantes19, e coloca o distrito 

Carapicuíba como o mais populoso do município. Essa concentração em larga 

escala produzida intencionalmente para segregar os trabalhadores da centralidade 

da metrópole, é explicada onde:  

 
 
... a segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou 
camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes 
regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole (VILLAÇA, 2001, p. 
142). 
 
 

 Estabelecer categoricamente que a COHAB é um lugar de pobreza no século 

XXI é um risco. Há sim pobres na COHAB, os Conjuntos no todo apresentam 

características de área de moradia popular, bastante modificada, e ainda com média 

de renda que dificulta afirmar que o lugar seja de pobreza. Porém, o estigma de 

morar na cidade de Carapicuíba, acompanha o morador dos Conjuntos, pois a 

cidade é um lugar de pobreza, mesmo que se pesem as exceções todos vivem e 

moram na cidade que é dormitório, desaparelhada, suja e pobre. 

 Outro fator importante para compreensão dessa transformação das COHABs 

ao longo das décadas, é o indicativo de violência que caiu drasticamente entre 1990 

e 2008. Em 1999 haviam 50,76 homicídios para cada 100 mil habitantes, já em 2008 

esse número cai para 11,40 para cada 100 mil habitantes20. Os dados, entretanto, 

não produzem o efeito de sensação de segurança nos moradores de Carapicuíba, e 

mesmo da COHAB, pois entendem ser uma região vulnerável a ação de todo tipo de 

violência.  

 A educação, como observada, é um dos indicativos dessa transformação 

positiva, já que a COHAB concentra grande número de escolas. Contudo, existe um 

contraste contraditório nos Conjuntos, que é a convivência entre moradores com 

poder aquisitivo elevado e outros de pobreza extrema. Na vizinhança, onde os 

                                                           
19

 Dados IBGE, 2010. 
20

 Dados Fundação Seade 2008.  



88 
 

bairros próximos em áreas de ocupação irregular, em que para além da pobreza 

extrema, existe a miséria. Essas contradições geram a busca pelo distanciamento 

desses moradores, produzindo uma relação estigmatizante dentro do contexto da 

cidade e entre seus moradores. A COHAB que historicamente transformou sua 

realidade para melhor, por iniciativas governamentais e dos próprios moradores, 

guarda e permanece com o estigma de lugar de pobreza, pois o viver em Conjunto é 

viver na segregação produzida no espaço urbano da metrópole.  

 

 2.2.2 - Vila Municipal. 

 

 A ocupação da área próxima à Avenida Deputado Emílio Carlos, entre o 

Fórum, a linha férrea da CPTM, a Avenida Integração e os Conjuntos da COHAB, 

recebe o nome de Vila Municipal. O nome advém do fato de serem os primeiros 

moradores da área funcionários públicos da Prefeitura do Município de São Paulo, 

que mantinha um Matadouro de bovinos e suínos no local. As habitações nesse 

primeiro momento de ocupação que remontam a primeira metade do século XX, 

eram construções simples, visto que a área era cercada por um grande campo de 

boiada, onde hoje é a COHAB. Nos anos de 1970 o Matadouro foi desativado e os 

moradores permaneceram no lugar, porém, com a construção dos prédios da 

COHAB, o fluxo de pessoas que começaram chegar foi aumentando, e continuam a 

chegar.  

 A busca por moradia na RMSP força as movimentações em busca de lugares, 

no caso da Vila Municipal, os que chegavam comunicavam outros e esse processo 

foi se intensificando, ocupando toda a área acima da Avenida Deputado Emílio 

Carlos. Formando um conjunto de vielas, hoje a maioria já asfaltadas, sem 

infraestrutura direta, acabaram criando meios indiretos de conseguir acesso à água 

e energia elétrica. Essa área da Vila Municipal é chamada entre seus moradores de 

Vila de “cima”, pois é de ocupação mais antiga, com construções de alvenaria, 

muitas já regularizaram os serviços básicos junto às Companhias de Água 

(SABESP) e a de Energia Elétrica (AES/ELETROPAULO). Contudo os arruamentos 

continuam irregulares, o que dificulta a coleta de lixo e mesmo a comunicação, pois 

os Códigos de Endereçamento Postal (CEP) referentes a essa parte da cidade não 

estão atualizados junto aos Correios. 
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IMAGEM 5 – Vila Municipal “Parte de cima” 

 

Fonte: Autor. 

 

 O reconhecimento pelo Poder Público de que a Vila Municipal é uma área de 

ocupação irregular consta no documento de zoneamento da cidade, mas não indica 

quais seriam as alternativas de zoneamento para atender as famílias alocadas 

irregularmente na área da Vila Municipal.  

 
 
A década de 1970 é marcada pelo surgimento de bairros como Cohab, 
Capriotti, Roseira, Vila Cretti, Vila Menck, Vila Marcondes, Jd. Veloso, 
Gopiuva, Jd. Tonato, Jd. Ana Estela e Vila Helena. Além da urbanização 
nas cercanias da região da aldeia, do condomínio Fazendinha e ao longo da 
avenida Inocêcio Seráfico que interligava esses novos bairros do quadrante 
sul à Cotia. Entre os anos de 1980 e 1990, a cidade já se encontrava 
bastante adensada. A maioria dos loteamentos desse período foi formada 
nos limites da cidade, na sua divisa com Barueri e Osasco. Destaca-se, 
nessa década, a expansão dos bairros Jardim Angélica, Maria Beatriz, Novo 
Horizonte, Santa Tereza, Vila Industrial, Parque Jandaia e Vila Municipal, 
esta última uma ocupação irregular ao longo da linha férrea (PLANO 
DIRETOR, 2011, p. 9. Grifo do nosso). 
 



90 
 

 O processo de ocupação contínua da área reservou ao lado de “baixo” da Vila 

Municipal. Os moradores que chegaram no decorrer das décadas de 1990 e 2000, 

se estabeleceram entre a Avenida Deputado Emílio Carlos e a linha férrea da CPTM, 

sendo possível identificar que algumas das ocupações ultrapassaram a linha e estão 

chegando à Lagoa, rota de caminhões de lixo e uma área ambiental degradada por 

ter sido, no passado, um grande “lixão ao céu aberto”. Nessa parte da Vila 

Municipal, a vida é precária, pois o acesso à água potável e energia se faz de 

maneira irregular, não existem ruas, somente vielas mal calçadas pelos próprios 

moradores. A maioria das habitações é de alvenaria, para além da linha existem 

barracos de madeira e, ao lado do Centro de Coleta de Lixo do município crianças 

brincam próximo à Lagoa que, segundo Pimentel (2006), está contaminada. 

 

IMAGEM 6 – Vila Municipal “Parte de baixo” 

 

 Fonte: Autor. 
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 Um bairro e duas realidades, a Vila Municipal apresenta as contradições da 

pobreza, mesmo sendo ambas as áreas ocupações irregulares, a parte de “cima” é 

menos vulnerável e seus moradores entendem que, quanto mais para “baixo” pior é, 

pois os riscos aumentam. Os riscos vão de violência aos desabamentos em caso de 

chuva forte. Os jovens de tais áreas não têm nenhum espaço de lazer a não ser uma 

área de shows na Avenida Deputado Emílio Carlos, a Escola pública abre aos finais 

de semana para que a comunidade jogue futebol. Essa falta de alternativas e 

opções levam recorrentemente a juventude à criminalidade, muitos jovens da Vila 

Municipal são internos da Fundação Casa e adultos estão no sistema prisional. A 

complexidade que envolve as relações sociais em ambientes de tensão e conflito é 

descrita pelos estigmas que marcam a identidade desses sujeitos sociais, bem como 

altera sua percepção sobre a própria realidade (WACQUANT, 2005; GOFFMAN, 

2012).  

 

IMAGEM 7 – Lagoa de Carapicuíba com a Vila Municipal ao fundo 

 

Fonte: Autor. 
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Os moradores da Vila Municipal criam entre si diferenciações sociais, em que 

os que chegam depois devem ir para “baixo” e os de “lá” são mais pobres. Quanto à 

relação com os moradores do restante da cidade e da COHAB, entendem que não 

há diferenças profundas entre eles, mas compreendem que os moradores da 

COHAB discriminam a Vila, da mesma forma que eles entendem os moradores da 

COHAB como metidos a “burguês”. Tais relações marcam os sujeitos produzindo os 

“estabelecidos e os outsiders”, que Elias e Scotson (2000), descrevem em seu 

trabalho, reafirmando o estigma sobre o “novo” morador que, entretanto, é reflexo do 

próprio estigma existente nas relações no lugar. A amplitude desse processo 

recorrente de estigmatização extrapola o bairro, atingindo a totalidade da cidade. 

 As análises que aprofundam a percepção do estigma na identidade do lugar 

de morar serão aprofundadas, para tanto, se faz necessário entender sob quais 

estruturas estão organizadas as áreas em que vivem as populações estudadas, bem 

como as influências dessas sobre os atores sociais que vivem e constroem a cidade 

e a sociabilidade no cotidiano vivido.   

 

2.3 – SEGREGAÇÃO, PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DAS MARCAS DA CIDADE 

DORMITÓRIO 

 

 As observações de campo junto aos bairros estudados permitem ampliar o 

foco das análises produzindo a síntese da cidade, marcando a totalidade que 

representa a localização de Carapicuíba no espaço urbano da RMSP. Para tanto, 

retomamos alguns aspectos que descrevem os bairros e marcam a vida no seu 

cotidiano, aplicando para a cidade. Com isso, o movimento que ocorre nas 

interpretações sobre o vivido são retratos de uma totalidade estigmatizante, seja 

pelas condições sociais, econômicas ou culturais que marcam não só os bairros, 

mas a cidade como lugar de pobreza. 

 Apontamos os bairros das COHABs e da Vila Municipal para analisar as 

sociabilidades existentes entre seus moradores, uns com os outros no espaço do 

bairro, com os moradores da vizinhança, ou seja, o Outro do bairro vizinho, e por 

fim, destes com a cidade, abrindo ainda a possibilidade da cidade para a metrópole, 

aspecto ao qual não aprofundamos a investigação.  
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 Vale lembrar que até a década de 1960, a cidade de Carapicuíba apresentava 

características interioranas, e que, no bojo das transformações da RMSP e seu 

transbordamento populacional, produziram os anéis de segregação (MARICATO, 

2011b). Com isso, exceto o bairro da Granja Vianna que é marcada pela auto 

segregação, onde seus moradores tentam o refúgio daquilo que os atormenta na 

cidade, construindo muros de isolamento (CALDEIRA, 2000). Os demais bairros da 

cidade são produtos da segregação involuntária que, pela não oferta de moradia nas 

demais regiões da metrópole os indivíduos buscam se estabelecer como podem, 

onde conseguem (VILLAÇA, 2001; KOWARICK, 1993; VÉRAS, 2012). 

 As características que marcam a cidade são as mesmas que marcam os 

bairros da Vila Municipal, sendo as COHABs um pouco diferentes, não pelos 

moradores, mas pela infraestrutura do bairro. A coleta de lixo na cidade como um 

todo é irregular, bairros como Cidade Ariston, Vila Menck, Santa Brígida, entre 

outros apresentam lixo pelas ruas. A falta de creches públicas para atender a 

demanda das famílias trabalhadoras é acentuada, pois a Prefeitura não consegue 

terrenos para construção de novos equipamentos públicos. Isso reafirma que a 

ocupação do solo urbano em Carapicuíba está em quase sua totalidade 

comprometida. Existem bairros que hoje estão regularizados junto aos poderes 

públicos, mas que foram produtos de ocupações no passado, produzindo 

construções e moradias precárias em várias regiões da cidade. Esta retrata a 

intenção de produção e consumo do espaço urbano na lógica capitalista, em que 

aparta os que podem usufruir do urbano dos que buscam sobreviver no urbano, é 

marca de uma desordem intencional que segregou para tais lugares os pobres 

(KOWARICK, 2000). 

 Retomando a questão da propriedade, pois é fundamental para compreender 

o fenômeno da ocupação do espaço urbano. Nos anos de 1970, a Prefeitura de São 

Paulo dificultou a venda de lotes clandestinos nas franjas da cidade (KOWARICK, 

2009). Com isso, as populações sem condições de pagar aluguel, buscaram nas 

cidades dos arredores de São Paulo para morar. Esse processo produziu 

movimentações para a região oeste da metrópole, uma vez que além do preço mais 

baixo do lote, apresentava possibilidade de trabalho, pois Osasco era pólo industrial 

e bairros da região oeste da Capital concentravam várias fábricas. Assim, a cidade 

de Carapicuíba foi recebendo o contingente excedente de moradores em 

movimentação intra urbana, uma vez que o valor do lote na cidade era menor que 
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em Osasco, além do que, nessa faixa da RMSP, os loteamentos clandestinos 

continuavam a ocorrer (BONDUKI e ROLNIK, 1982). 

 A problemática que envolve o processo de ocupação do solo urbano em 

Carapicuíba decorre do fato de que, ao passo que as pessoas chegavam à cidade, a 

infraestrutura para atender essa demanda estava ausente. A percepção para os 

moradores mais antigos, de que a cidade antes da COHAB era um lugar bom de se 

viver, é produto de uma aparência que encobre a essência do fenômeno que não é 

em si a construção dos Conjuntos Habitacionais na cidade, mas sim a falta de 

políticas públicas para oferecer moradia na RMSP. O crescimento populacional 

acelerado em uma área pequena de 35 km2 tornou inviável políticas urbanísticas que 

promovessem melhorias ao curto prazo, uma vez que a infraestrutura sempre chega 

depois em lugares de habitação popular, irregular ou de risco (KOWARICK, 1993; 

VÉRAS, 2004). 

 Há outras características que assemelham a cidade com o bairro da Vila 

Municipal, dentre elas destacamos as construções sobrepostas, ou seja, uma sobre 

a outra. Foi comum, no processo de ocupação da cidade, que uma família ao ocupar 

e construir sua moradia, ergue-se sobre sua casa, outra casa e, em casos, uma 

outra sobreposta. Esse fenômeno explica o adensamento populacional da cidade, na 

maioria das vezes eram parentes que ajudavam parentes em condições precárias na 

RMSP que, ao se estabelecerem em Carapicuíba traziam os demais para a cidade. 

A visão dos que passam pela cidade, onde observam o amontoado de construções 

junto ao emaranhado de fios das redes elétricas e de telefonia lembra de imediato, o 

retrato construído historicamente sobre as áreas denominadas de favelas, daí os 

próprios moradores da cidade intitularem a mesma, como uma grande favela. 

 Dessa forma, as características descritas nos bairros da COHAB e da Vila 

Municipal, em comparação com a totalidade da cidade se aproximam mais da Vila 

Municipal do que das COHABs que, como visto, é melhor aparelhada e com mais 

infraestrutura do que a Vila Municipal. A principal Avenida da cidade, a Inocêncio 

Seráfico que liga a Aldeia ao Centro é a principal rota de ligação dos bairros com a 

Estação Carapicuíba da CPTM, o fluxo de ônibus é intenso, e o congestionamento é 

constante. Além disso, a questão da violência que também é vista como 

característica de lugares de pobreza está presente em toda a cidade, não sendo 

exclusividade da Vila Municipal, tão pouco a questão das drogas. 
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Em contrapartida, da mesma forma que nas COHABs, há várias escolas de 

ensino fundamental e médio, a cidade no todo conta com mais de 57 escolas 

estaduais21, 6 municipais nessa modalidade e ainda uma dúzia de particulares, 37 é 

número de escolas de educação infantil e creches municipais22, e ainda, a cidade 

conta com uma Escola Técnica Estadual (ETEC), uma Faculdade de Tecnologia 

Estadual (FATEC) e duas Faculdades privadas Faculdade da Aldeia de Carapicuíba 

(FALC) e Faculdade Nossa Cidade (FNC). Nessa característica, o todo se 

assemelha com a COHAB, pois há mais de duas escolas para cada km2, o que não 

significa que a cidade seja um lugar marcado pela primazia educacional. Vale 

destaque para que o montante populacional a ser atendido pelas instituições de 

ensino na cidade é de aproximadamente 400 mil habitantes, ou seja, cada uma das 

pouco mais de 100 instituições são responsáveis por atender cerca de quatro mil 

pessoas. 

  

IMAGEM 8 – Estação Carapicuíba - CPTM / ETEC/ FATEC/ FNC. 

 

Fonte: Autor. 

                                                           
21

 Dados Diretoria Regional de Ensino de Carapicuíba. 
22

 Dados Secretaria Municipal de Educação. 
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As condições de habitabilidade, de segurança, de qualidade na educação, de 

saúde, entre outras colocam a cidade no rol das cidades dormitório da RMSP, onde 

assumir o lugar é assinalar uma marca, um estigma que o acompanha no cotidiano 

ao ir e vir no espaço metropolitano.  

 Dentre os moradores dos bairros analisados, os que assumem ser a cidade 

seu lugar é uma afirmativa comum nos mais velhos, aqueles que há mais tempo ali 

moram. Ao mesmo tempo a cidade é rejeitada e negada pela maioria dos jovens que 

compreendem que esta não contempla seus sonhos e projetos de futuro. O fato é 

que, dentro da cidade, qualquer localização de moradia, é vista como de pobreza, 

pois Carapicuíba é o lugar da pobreza. A relação estigmatizante entre os 

segregados no espaço produz novas segregações que continuam retroalimentando 

o conceito de que a cidade dormitório é, por si mesmo, um lugar longe, 

desaparelhado e pobre (OJIMA et al, 2010). Outro fato é que, se há contradições 

nessa afirmação, a própria realidade acaba por reafirmar as mesmas, pois a 

ausência do poder público na transformação da cidade, ofertando serviços públicos 

de qualidade e maior grau de satisfação à população, está longe de acontecer. Essa 

dialética que mistura atração e rejeição, sendo a primeira decorrente da necessidade 

de viver no urbano e o segundo a necessidade de ter um status social que não seja 

rotulado como pobre, sujo, vagabundo, entre outros compõem as características da 

totalidade de Carapicuíba.  
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CAPÍTULO 3 – ESTIGMA SOCIAL DO LUGAR: ASSUMIR A CONDIÇÃO DE 

POBREZA NA CIDADE DORMITÓRIO 

   

Ao observar a RMSP, bem como o conjunto de cidades que compõem esse 

conglomerado de lugares, temos as ambivalências que contrastam a cidade e o 

urbano, o luxo e a miséria, os acessos aos bens materiais produzidos e socialmente 

usufruídos e, ao mesmo tempo a caótica forma pela qual isso é ofertado às áreas e 

cidades mais pobres dessa região. Pensar a cidade no espaço da metrópole, como 

um lócus no qual seus problemas podem ser resolvidos sem proposições urbanas 

de caráter metropolitano, gera cidades desgovernadas, que não dialogam e não 

produzem resultados na superação das contradições entre o morar e o viver na 

cidade (MARICATO, 2011b). Contudo como observa Véras (1995), as antigas 

oposições entre campo e cidade, centro e periferia perderam evidência a partir da 

revolução tecnológica que permite a todos estarem na cidade. Do mesmo modo que, 

a individualização da vida na cidade deixou a questão urbana como conjunto de 

relações entre sujeitos à deriva das relações de consumo, ou seja, estar na cidade 

não significa usufruir dela e tão pouco viver na urbanidade.  

 O lugar no espaço faz parte de uma totalidade que se representa nos sujeitos 

aí situados e, ao mesmo tempo, remete aos sujeitos da cidade. Essa representação 

é retroalimentada para além dessa totalidade, atingindo a percepção externa para 

com esse todo (VÉRAS, 1995). É nesse espaço que se constituem as identidades 

estigmatizadas, e sendo tal lugar, um espaço de pobreza, a estigmatização que o 

marca acompanha o sujeito fixando na sua identidade os elementos simbólicos da 

pobreza. Em contrapartida, o sujeito que reconhece sua marca tende a assumi-la, 

rejeita-la ou esconder-se em meio aos que não reconhecem tais cicatrizes no 

sentido de evitar a rotulação (GOFFMAN, 2012).  

 Sawaia (1995) aponta que as relações decorrentes do lugar no contexto 

urbano caracterizam a metrópole, em que o homem e o espaço compartilham a 

mesma materialidade e subjetividade. De modo que é importante compreender as 

relações em seu todo e não em compartimentos que conduzam às generalizações, 

uma vez que ao estudar os fenômenos sociais no contexto urbano se busca a 

totalidade que emerge do movimento permanente de construção da vida. Existe uma 

contradição entre a identidade metropolitana e o estigma de pertencimento ao lugar 
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na metrópole. Tal contradição indica o problema relutante que é a ocupação do 

espaço urbano, que se faz numa perspectiva ideológica, bem como produz as 

segregações e espoliações oriundas de um sistema produtivo e de consumo 

pautado nas relações de capital. Do mesmo modo, apontar apenas as relações de 

capital como fator determinante da estigmatização incorre em redução, pois para 

além das relações materiais temos um conjunto de símbolos que acompanham as 

necessidades de transformações sociais em curso, gerando contradições, 

permanências e rupturas que se ofertam como trocas simbólicas, entre as classes 

sociais e também dentro das classes. Assim é preciso associar tais fatores ao 

contexto econômico social, para depurar a leitura da totalidade que se reflete no 

conjunto social. Para tanto vale observar que:  

 
 
Uma classe não pode jamais ser definida apenas por sua situação e por sua 
posição na estrutura social, isto é, pelas relações que mantém 
objetivamente com as outras classes. Inúmeras propriedades de uma classe 
social provêm do fato de que seus membros se envolvem deliberada ou 
objetivamente em relações simbólicas com os indivíduos de outras classes, 
e com isso exprimem diferenças de situação, e de oposição segundo a 
lógica sistemática, tendendo a transmutá-las em distinções significantes. É 
a independência relativa ao sistema de atos e procedimentos expressivos, 
ou por assim dizer, das marcas de distinção, graças às quais os sujeitos 
sociais exprimem, e ao mesmo tempo constituem para si mesmos e para os 
outros, sua posição na estrutura social sobre os “valores” necessariamente 
vinculados à posição de classe, uma duplicação expressiva que autoriza a 
autonomização metodológica de uma ordem propriamente cultural 
(BOURDIEU, 2011, p.14). 
 
   

 Entretanto, as relações de classe não podem se furtar da importância material 

existentes na produção e consumo do espaço (HARVEY, 2005). No mesmo sentido 

em que a constituição dos significados distintivos e as marcas dessa diferença, 

ainda que simbólicas, também carregam valores materiais inerentes ao lugar do 

sujeito (BOURDIEU, 2012). 

A busca pela identidade de forma permanente, digo, em constante construção 

revela que uma cidade na periferia da RMSP, impõe aos seus sujeitos a condição de 

segregado, de distanciado daquilo que é produzido pela e para os moradores da 

urbanidade. Vale frisar que: 

 

A cidade atual nos desafia, portanto, a dar conta das múltiplas mensagens e 

ideários dispersos em que vivemos, e propiciam disputa de elementos, 

valorizando uns e lateralizando outros. Para alguns grupos, viver à margem 

da cultura hegemônica pode representar oportunidade de crítica e avaliação 
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de seu papel e do mundo; para outros, porém, trata-se de estar à margem, 

à força, na subalternidade (VÉRAS, 2012, p. 68). 

 

 As identidades que surgem e desaparecem, são assumidas e rejeitadas numa 

constante busca pelo reconhecimento e pelo pertencimento raras vezes alcançados. 

As relações sociais que constituem a vida urbana em tempos líquidos, (BAUMAN, 

2002), onde a compressão do tempo espaço exige flexibilidade perante a aceleração 

constante das transformações (HARVEY, 1992), e também onde o corpo assume 

novas dimensões na cidade multicultural (SENNET, 2012). Diante de tais 

perspectivas temos as contradições que marcam a cidade do gelo, (VÉRAS, 1995), 

e que contrastam com o calor do lugar (SAWAIA, 1995). 

Neste capítulo abordam-se alguns dos conceitos que orientam as análises 

sobre o estudo desenvolvido sobre a cidade de Carapicuíba e os moradores dos 

bairros da COHAB e da Vila Municipal, suas relações internas e externas do bairro, 

intra e extraterritorial, bem como se firmam nas interpretações sobre a identidade do 

lugar, o estigma, a pobreza e os efeitos do lugar sobre seus atores sociais no 

cotidiano vivido.  

Para tanto, se desenvolvem em primeiro plano os conceitos e, 

posteriormente, as análises relativas aos depoimentos colhidos dos entrevistados no 

curso da pesquisa. Outro ponto da análise relevante são os problemas indicados 

pelos moradores, e de como estes influenciam na transformação ou não da 

realidade social dos bairros, contribuindo na reprodução de conceitos que 

perpetuam uma condição de subclasse às populações pobres, marcadas e 

estigmatizadas pela vulnerabilidade social e precariedade de moradia. 

As análises qualitativas sobre as respostas obtidas dos entrevistados têm por 

objetivo evidenciar a forma que cada sujeito observa o lugar onde mora, vive e se 

relaciona com os outros, e também identificar os elementos estigmatizantes que daí 

derivam e de como agem e reagem perante os símbolos que marcam o seu lugar.  
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3.1 – SOBRE O CONCEITO DE IDENTIDADE 

  

 A problemática que envolve a conceituação de identidade nas Ciências 

Sociais compõe um alvo de estudos que se aprofundam e se refazem na atualidade, 

conforme se observa em: 

... a “identidade” só nos é revelada como algo a ser inventado, e não 
descoberto; como alvo de um esforço; “um objetivo”; como uma coisa que 
ainda se precisa construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e 
então lutar por ela e protegê-la lutando ainda mais ... A fragilidade e a 
condição eternamente provisória da identidade não podem mais ser 
ocultadas... (BAUMAN; 2005, pp. 21-23). 

 Hall (2011) aponta que vivemos a chamada “crise de identidade”, vista como 

parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e 

processos centrais das sociedades modernas e abalando as referências que davam 

ancoragem estável aos indivíduos no mundo social. A crise se apresenta nas 

reformulações conceituais sobre a identidade e a própria concepção de sujeito, em 

que a dinâmica social constrói necessidades transitórias levando os sujeitos a se 

tornarem subsumidos dentro das relações, em que a escolha é a condição para 

adentrar em um grupo, ou mesmo pertencer ao conjunto dos identificáveis.  

 A identidade tem uma história, uma trajetória que atinge o momento de “crise” 

no qual vivemos. Compreender esse percurso se faz importante para localizar no 

tempo e espaço os diferentes sujeitos sociais e as identificações constituídas a partir 

do contexto no qual se originam: 

 
 
O sujeito do Iluminismo, indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado 
das capacidades da razão, de consciência de ação, cujo centro consistia no 
núcleo interior .... O centro essencial do Eu era identidade de uma pessoa ... 
concepção “individualista” do sujeito e de sua identidade ... O sujeito 
sociológico refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a 
consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e 
autossuficiente, mas era formado na relação com “outras pessoas 
importantes para ele”, que mediava para ele os valores, sentidos e 
símbolos, a cultura dos mundos que ele habitava ... uma concepção 
interativa da identidade e do eu ... a identidade é formada na “interação” 
entre o eu e a sociedade. O sujeito pós moderno é conceptualizado como 
não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade 
torna-se uma “celebração móvel” ... o sujeito assume identidades diferentes 
em diferentes momentos, identidades que não são unificadas em torno de 
um “eu” coerente (HALL, 2011, pp. 10 – 11). 
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 A fragmentação de identidades trouxe ao contexto social que vivemos as 

múltiplas identidades de acordo com os múltiplos momentos, descentrando o “Eu23”, 

sujeito e agente da construção de sua identidade que as promove como objetos de 

escolhas:  

 

... Se nossos ancestrais eram moldados e treinados por suas sociedades 
como, acima de tudo, produtores, somos cada vez mais moldados e 
treinados, acima de tudo, consumidores, todo o resto vem depois... O 
desenvolvimento das habilidades de consumidor talvez seja o único 
exemplo bem sucedido da tal “educação continuada” que teóricos da 
educação e aqueles que a utilizam na prática defendem atualmente. As 
instituições responsáveis pela educação vitalícia do consumidos são 
incontáveis e ubíquas... que competem para divulgar os estilos de vida das 
celebridades que lançam tendências... até chegar aos vociferantes 
especialistas que oferecem modernas receitas, respaldadas por pesquisas 
meticulosas e testadas em laboratório, com o propósito de identificar e 
resolver os “problemas da vida” (BAUMAN, 2005, pp. 72-73). 

 

 Os reflexos da mercantilização da vida são as múltiplas identidades 

assumidas ou rejeitadas, no sentido de atender necessidades que, na essência, 

buscam a satisfação presente dos desejos e impulsos apresentados aos 

consumidores, que são os sujeitos sociais. E nesse mundo de economia planetária, 

onde as forças produtivas e as relações humanas se tornam essenciais 

permanecem os problemas de exclusão, pobreza e miséria. Isso descreve o que 

Bauman (2005, p. 46) aponta como o problema do capitalismo planetário, onde a 

disfunção mais explosiva da economia capitalista está mudando da exploração para 

a exclusão, que resultam no aprofundamento das desigualdades e de aumento do 

volume de pobreza, miséria e humilhação. 

 Noutra proposição temos a abordagem de Castells (1999), já apresentada, e 

que reforçamos, ao desenvolver três tipos de identidade, que caracterizam 

diferentes objetivos: a primeira delas, a identidade legitimadora introduzida pelas 

instituições dominantes da sociedade visa constituir elementos simbólicos e 

materiais para legitimar um grupo; a segunda a identidade de resistência criada 

pelos atores sociais em processo de estigmatização pelas instituições dominantes 

da sociedade ou sob condições de dominação; e a terceira a identidade de projeto 

em que os atores sociais se utilizam de diferentes recursos culturais para a 

construção de novas identidades capazes de reconfigurar sua posição na sociedade 

                                                           
23

 A psicanálise freudiana se coloca contra a ideia do “Eu” fixo, lógico e estável. Portanto, o “Eu” não é algo 
unitário, firme, seguro e autônomo, diferente de tudo mais.  
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de forma transformadora. Nesse ponto vale destacar os fins para os quais são 

constituídas, construídas e reconstruídas as identidades: 

 
 
A construção de identidades vale-se de matérias-primas fornecidas pela 
história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas pela 
memória coletiva ou por fantasias pessoais pelos aparatos de poder e 
cunho religioso. Porém, todos esses materiais são processados pelos 
indivíduos, grupos sociais e sociedades que organizam seu significado em 
função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua 
estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço (CASTELLS, 
1999, p.23). 
 
 

 Ainda no sentido de verificar os mecanismos de construção da identidade, 

temos que observar as relações de poder material e simbólico (CASTELLS, 1999 e 

BOURDIEU, 2007). No sentido pelo qual se inclui ou se exclui os sujeitos das 

construções identitárias com o grupo social ao qual se reconhece e se legitima pela 

identidade.  

 Assim temos que a identidade que é construída permanentemente, posta e 

reposta (SAWAIA, 1995), é reflexo de uma luta em que os sujeitos sociais buscam 

pela percepção e apreciação de seus símbolos, pelo seu reconhecimento numa 

relação de alteridade, entre aquilo que Bourdieu (2007), chama de representações 

mentais, em conformidade com as representações objetais. Esse embate revela que 

os investimentos em torno dessa legitimidade operam visando a manipulação 

simbólica da representação mental dos sujeitos em relação a si mesmos e aos 

outros. 

A busca da identidade é recorrente na conjuntura global em contraste com os 

aspectos locais: a marca, o nome, o símbolo, o grupo, são momentos de identidade. 

Essa busca constante por identidades reconhecidas socialmente e afirmativas para 

os sujeitos, podem ser caracterizadas pelas segregações que ocorrem no espaço 

urbano. Segregações que produzem a estigmatização social, a marca que 

acompanha a identidade do sujeito pelos demais núcleos que venha reivindicar ou 

constituir. Entender essa relação em que as identidades múltiplas, não 

compromissadas, voláteis e transitórias mantêm no jogo de segregações e 

espoliações se tornam fundamentais, pois poderá indicar os caminhos para atingir 

um novo estágio da humanidade. Conforme defende Bauman (2005), as forças 

globais descontroladas, e seus efeitos cegos e dolorosos, devem ser postas sob o 
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controle popular democrático e forçadas a respeitar e observar os princípios éticos 

da coabitação humana e justiça social.   

 

 3.1.1 – Estigma e estigmatização: cidade dormitório e lugar de pobreza. 

 

 Goffman (2012), ao analisar o estigma, aponta que a identidade estigmatizada 

acaba por ser deteriorada nas relações sociais. Essa deterioração é feita num 

movimento entre o estigmatizado e a sociedade, posto que há na sociedade um 

conjunto de normas que classificam os indivíduos de acordo com suas 

características individuais e coletivas. Estigmatizar um ser humano ou uma 

coletividade compreende uma relação entre o atributo e um estereótipo, para tanto, 

é preciso a existência de um modelo ideal, de um modelo classificado como 

“normal”, desejável que em contrapartida gera seu opositor negativo, o segregado, 

discriminado ou “anormal”. Esse movimento promove a eleição dos inseridos e dos 

não inseridos no grupo social.  

 A busca por reposição e incorporação de novas identidades, como já 

discutido, são reflexos dos “desencaixes”, produzidos na alta modernidade 

(GIDDENS, 2002). Essa necessidade de estar em grupos virtuais, encaixados para 

novos desencaixes reais, revela muito sobre os indivíduos do século XXI. Porém, 

isso não significa que as identidades escolhidas, recebidas pelos sujeitos, sejam em 

si estigmatizadas, pois as marcas do estigma ao invés de acolher, rejeitam, ou 

incluem de forma a excluir os indivíduos no contexto das relações sociais. O estigma 

é uma construção social, portanto, a estigmatização dentro de uma territorialidade 

produz uma contradição marcante, pois, no território, ocorrem formas de 

organização que produzem o sentimento de pertença, que se consolidam através 

das práticas sociais nessa espacialidade. Tal percepção remonta a ideia de 

comunidade, que segundo Weber (1994), promove uma diversidade de relações e 

articulações políticas em que seus membros comungam de uma mesma identidade, 

ou seja, de um conjunto de valores simbólicos comuns. O problema que apontamos 

é que entre os estigmatizados ocorrem estigmatizações, como entre os segregados 

ocorrem segregações, indo ao encontro, do problema da pobreza política que pode 

ou não estar relacionada à pobreza material. 

 Os depoimentos dos moradores da Vila Municipal e da COHAB mostram que 

os processos de estigmatização do lugar de pobreza se fazem entre os bairros e 
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também da cidade perante a própria RMSP, num processo de retroalimentação 

permanente. Assumir o lugar de pobreza identifica o sujeito pela territorialidade, 

inclui ou exclui esse sujeito em uma categoria social. 

 
 
A realidade e a força do estigma territorial imposto aos novos “párias 
urbanos” da sociedade avançada não deve ser subestimada... o sentimento 
de indignidade pessoal que ele carrega assume uma dimensão altamente 
expressiva da vida cotidiana, que colore as relações interpessoais e afeta 
negativamente as oportunidades nos círculos sociais, nas escolas e 
mercados de trabalho... observa-se uma correlação entre a degradação 
simbólica e o desmantelo ecológico dos bairros urbanos: áreas comumente 
percebidas como depósito de pobres, anormais e desajustados tendem a 
ser evitadas pelos de fora... a estigmatização territorial origina entre os 
moradores estratégias sociófobas de evasão e distanciamento mútuos e 
exacerba os processos de distanciamento social interna... existe o estigma 
de ser pobre no seio de uma sociedade rica, na qual a participação ativa na 
esfera do consumo tornou-se condição sine qua non da dignidade social, 
um passaporte para a cidadania mesmo entre os despossuídos 
(WACQUANT, 2005, p.33). 
 
  

 Os territórios de pobreza são produtos de um sistema, em que a espoliação 

coloca os trabalhadores para as margens dos lugares de consumo, obrigando-os a 

criar estratégias em que se aprofundam as desigualdades materiais, marcadas por 

situações de vulnerabilidade e precariedade. Quanto à pobreza, é preciso lembrar a 

lição de Marx (2010), que esta é relativa e não absoluta, pois medir a pobreza de 

uma classe social requer temporalidade histórica, características econômicas locais 

perante as globais e relação entre capital e trabalho, além de outras categorias de 

análise que podem ser acrescentadas para melhor percepção da pobreza relativa.  

 Ainda quanto à definição da pobreza, Ivo (2008) ao resgatar Simmel (1998), 

aponta que a pobreza tem o sentido que a sociedade lhe atribui, sendo os pobres 

aqueles que de acordo com as normas sociais recebem ou deveriam receber 

assistência. A pobreza não é um estado quantitativo em si mesma, e tão pouco 

significa apenas um conjunto de carências e privações específicas.  

 No mesmo sentido, Demo (2012) aponta que existem dois tipos de pobreza a 

material, advinda dos fatores socioeconômicos e a outra que é a pobreza política 

que por sua vez produz o déficit de cidadania na sociedade. O primeiro é 

mensurável, quantificável, já o segundo traz dificuldade de captação, pois qualidade 

política não se mede.  
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Pobreza não se restringe ao problema da carência material, percebido 
através da fome sobretudo... Ignoramos aquilo que é marcadamente o seu 
cerne: o fundo político da marginalização opressiva. Pobreza é o processo 
de repressão do acesso às vantagens sociais... A pobreza social aparece 
no contexto das vantagens desigualmente distribuídas. No fundo pobreza é 
injustiça, o que leva à necessidade de consciência política da pobreza... O 
pobre mais pobre é aquele que sequer sabe que e é coibido de saber que é 
pobre (DEMO, 2012, p.19). 
 
 

 Em complementaridade dessa argumentação, podemos trazer os conceitos 

desenvolvidos por Paugam (2003, pp. 129-133), em que moradores de “conjuntos 

habitacionais ou comunidades” têm consciência de herdar um estatuto 

desvalorizado, pois o lugar carrega em si a má reputação. Esse estatuto remete aos 

sujeitos uma condição de desqualificação social, que se cristaliza simbolicamente 

numa identidade negativa, que se retroalimenta na consciência coletiva do lugar, já 

que carrega os traços de desvalorização do mesmo.  

Os conceitos apresentados reforçam a questão do estigma, a marca que 

segrega e que inferioriza os indivíduos na sociedade. Os ambientes sociais 

estabelecem as categorias de pessoas que provavelmente nele serão encontradas 

(GOFFMAN, 2012, pp. 11-12). Dessa forma, os lugares mesmo em áreas 

densamente ocupadas, trazem fraturas sociais, enclaves, que se constituem 

fronteiras onde as relações entre os sujeitos são comprometidas ao nível da 

segregação. 

 A RMSP é composta por uma grande mancha urbana de ocupação do 

espaço, nesse processo temos que, historicamente, a metrópole construiu um 

conjunto de relações que demarcaram os lugares, produzindo a periferia pobre. 

Como observado: 

 
A forma pela qual a cidade é geograficamente organizada faz com que ela 
não só atraia gente pobre, mas que ela própria crie mais gente pobre. O 
espaço é, desse modo, instrumental à produção de pobre e da pobreza 
(SANTOS, 1990, p. 53). 
 
 
 
Periferias. No plural. Isto porque são milhares de Vilas e Jardins. Também 
porque são muito desiguais. Algumas mais consolidadas do ponto de vista 
urbanístico; outras verdadeiros acampamentos destituídos de benfeitorias 
básicas. Mas, no geral, com graves problemas de saneamento, transporte, 
serviços médicos e escolares, em zonas onde predominam casas 
autoconstruídas, favelas ou aluguel de um cubículo situado nos fundos de 
um terreno... Zonas que abrigam população pobre... (KOWARICK, 2000, p. 
43). 
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 O lugar de periferia na RMSP, via de regra, é o lugar de pobreza, em que os 

estigmas do lugar atuam na retroalimentação da condição de subcidadania junto aos 

atores sociais que vivem nessas localidades (KOWARICK, 2000). Assim, ao passo 

que a estigmatização promove a identidade negativa do lugar, remete aos sujeitos 

sociais a marca de cidadãos em condições vulneráveis, onde a própria cidadania 

acaba por ser minimizada na prática.  

 No sentido de compreender como se dá a relação entre o espaço físico e o 

social na reprodução do estigma, temos a proposição de Bourdieu (2012, p. 160) 

que explica que numa sociedade hierarquizada, os espaços também o são e tais 

distinções exprimem as distâncias sociais de forma deformada, sobretudo, 

dissimuladas pelo efeito de naturalização. Esse distanciamento produzido revela 

uma lógica histórica que ao se naturalizar gera mentalmente uma “fronteira natural”.  

 A ideia de fronteiras na sociedade capitalista é produto do próprio sistema que 

se reestrutura para manter sua reprodutibilidade. Vale lembrar como diz Marx 

(2011), o capitalismo é um sistema de crises. Contudo, vale salientar que: 

 
 
O tempo da reprodução do capital é o tempo da contradição: não só 
contradição de interesses opostos, como os das classes sociais, mas 
temporalidades desencontradas e, portanto, realidades sociais que se 
desenvolvem em ritmos diferentes, ainda que a partir das mesmas 
condições básicas. Henri Lefebvre sugere que a interpretação do 
capitalismo contida em O Capital, está baseada numa concepção 
desenvolvimento igual; e que outras obras de Marx se apoiam no 
desenvolvimento desigual do capital, em que os componentes do processo 
não se regem pelos mesmos ritmos e temporalidades. As forças produtivas 
se desenvolvem mais depressa do que as relações sociais; no capitalismo, 
a produção é social, mas a apropriação dos resultados da produção é 
privada (MARTINS, 2009, p. 80). 
 
 

 Cabe ainda a análise de Veras (2004, p.343), de que a cidadania é também o 

direito de permanecer no lugar, em seu território identitário, é o direito e o espaço da 

memória. Uma vez que alguns apontam a mudança do lugar como meio de sair da 

condição de pobreza, pois a falta de serviços públicos e mesmo a constante 

estigmatização sobre os sujeitos devido ao lugar conduzem ao encobrimento ou 

mesmo à negação do lugar como alternativa de fuga ao estigma (GOFFMAN, 2012). 

 Entender que os bairros da Vila Municipal e da COHAB são lugares de 

pobreza é reafirmar a proposição de que, a reprodução do estigma reforça a baixa 

autoestima dos moradores consigo mesmos e com o lugar. Observamos entre os 

bairros estigmatizações que visam diferenciar, ou seja, distanciar os moradores da 
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periferia pobre entre eles mesmos. A percepção de que as condições sociais 

ofertadas nos bairros se estendem para o todo da cidade, gera sobre o 

carapicuibano independentemente do bairro o estigma da pobreza, o estigma de ser 

pobre numa sociedade rica e consumista, reforçando a ideia de que as condições 

existentes nessa ou naquela região determinam as desigualdades no valor de cada 

pessoa. Para Véras (2004), tais distorções contribuem para que o homem passe a 

valer em função do lugar onde vive e alerta que, em nome da cidadania, isso é 

preciso corrigir. 

 

3.2 – RELATOS SOBRE O MORAR E VIVIER SOB O ESTIGMA DA POBREZA 

  

 As entrevistas realizadas no decorrer da pesquisa, que se prolongou por um 

período de observação direta e participativa, duraram cerca de 15 meses junto aos 

moradores da Vila Municipal em Carapicuíba, além da COHAB, onde moro.  

 O exercício para realização da pesquisa se fez pelo distanciamento em um 

primeiro momento, pois estar dentro das vivências envolvidas nas relações a serem 

estudadas pode incutir em erro para o pesquisador. Dessa forma, foi necessário 

fazer esse movimento dialético permanente entre dentro e fora, perto e longe para 

que o objeto não ficasse impregnado de preconceitos e pré-noções do próprio 

pesquisador.  

 Para tanto, foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturado, onde 

dados pessoais e familiares, bem como de opinião e participação política fossem 

levantados para serem retomados na entrevista não diretiva. Vale ressaltar que, no 

universo de 18 entrevistados, se dividem em 7 moradores da COHAB, 10 da Vila 

Municipal e um dos entrevistados mora na cidade de São Paulo, mas trabalha na 

cidade de Carapicuíba.  

Quanto ao roteiro é preciso apontar que são num total de 11 perguntas, que 

permitiam o aprofundamento das abordagens no momento das entrevistas não 

diretivas. 

Outro fator não menos importante se apresenta na forma de escolha dos 

entrevistados, se deu ênfase aos moradores dos bairros em análise, começando por 

um conhecido, que indicou outro e assim subsequentemente. Cada entrevistado 

teve a garantia de não utilização de seus nomes, portanto, os nomes utilizados nas 

transcrições são fictícios garantindo o anonimato dos participantes da pesquisa. 
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Tendo em vista que a abordagem se faz sobre áreas de alta densidade demográfica, 

o recorte é uma análise micro que visa compreender a totalidade das relações na 

cidade de Carapicuíba, tomando como base as relações dos bairros da COHAB e da 

Vila Municipal.  

 No sentido de demonstrar os entrevistados de maneira a qualifica-los, se 

apresenta os quadros que apontam: profissão, idade, bairro e tempo de moradia do 

entrevistado no lugar: 

 

QUADRO 6 – Idade e sexo dos entrevistados 

SEXO / 
FAIXA ETÁRIA 

 
HOMENS 

 
MULHERES 

 
TOTAL 

ATÉ 20 ANOS 2 2 4 

21 – 30 ANOS 3 4 7 

31 – 40 ANOS 1 1 2 

41 – 50 ANOS 1 2 3 

51 – 60 ANOS -  - - 

61 – 70 ANOS 2 - 2 

TOTAL 9 9 18 
Fonte: Autor 

 

 É importante identificar que um dos entrevistados não é morador de 

Carapicuíba, porém, trabalha no município há aproximadamente dez anos, 

conhecendo os bairros em análise e os moradores, uma vez que exerce sua 

profissão nas escolas da cidade.  

 Outro fator não menos importante é a renda média individual e familiar dos 

entrevistados. Do total de 17 entrevistados residentes em Carapicuíba temos R$ 

983,64 de renda média individual, quando analisamos a renda média familiar o valor 

é de R$ 2.488,54.  

 Quando analisamos os bairros em separado com os dados levantados junto 

aos entrevistados temos para os moradores da COHAB  R$ 1.831,75 de renda 

média individual. Já a renda média familiar é de R$ 3.114,29. Dentre os 

entrevistados residentes na Vila Municipal a renda média individual é de R$ 825,00, 

e a média de renda familiar apresentada é de R$ 1.690,00.  
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QUADRO 7 – Tempo médio de residência nos bairros e ocupação profissional24 

BAIRRO/ 
OCUPAÇÃO 

 
COHAB 

 
VILA MUNICIPAL 

 
ESTUDANTE 

 
1 

 
3 

ASSITENTE 
ADMINISTRATIVO 

 
1 

 
- 

 
PROFESSOR 

 
3 

 
- 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 

 
1 

 
- 

ATENDENTE 
TELEMARKETING 

 
- 

 
1 

 
BANCÁRIO 

 
1 

 
- 

INSTRUTOR DE AUTO 
ESCOLA 

 
- 

 
1 

AUXILIAR DE 
SUPORTE 

 
- 

 
1 

 
AJUDANTE GERAL 

 
- 

 
1 

 
AUTÔNOMO 

 
- 

 
1 

 
DO LAR 

 
- 

 
1 

AUXILIAR DE 
EXPEDIÇÃO 

 
- 

 
1 

TEMPO MÉDIO DE 
RESIDÊNCIA NO 
BAIRRO 

 
19,5 ANOS 

 
23,4 ANOS 

Fonte: Autor 

 

 A escolha dos entrevistados se deu a partir da observação inicial onde, por 

pesquisador conhecer muitos dos moradores da COHAB, permitiu verificar aqueles 

que vivem no bairro há anos, e assim o critério do tempo foi levado em consideração 

para escolha, uma vez que nossa hipótese é de que o estigma ocorre e permanece 

no tempo e no lugar. Os entrevistados da Vila Municipal foram escolhidos após um 

momento de observação do bairro, onde alguns dos moradores são meus ex-alunos 

do Ensino Médio.  

O tempo de moradia foi outro fator considerado, mesmo porque a Vila 

Municipal é considerada uma ocupação recente em algumas partes do bairro, e em 

outra é tida como o bairro mais antigo da cidade. Assim, o recorte fundamental para 

                                                           
24

 O total de entrevistados analisados no quadro é de 17, pois 1 não é morador de Carapicuíba. 



110 
 

a pesquisa tanto na COHAB como na Vila Municipal foi o tempo de moradia, dada 

ênfase aos moradores de longa data, alguns dos entrevistados são moradores mais 

recentes, para contrapor a visão sobre o lugar entre os mais antigos e os mais 

novos. O número de entrevistados poderia ser ampliado, mas há dificuldades em 

entrevistar moradores de áreas consideradas irregulares, o medo de falar, de 

mostrar sua realidade e mesmo dizer o que acontece no bairro impõe silêncio aos 

moradores. Ainda nesse sentido, muitos têm vergonha de demonstrar sua vida, de 

abrir sua condição material para análise, seja por carência absoluta ou por ter algo 

que não queira que os outros saibam.  

Os entrevistados estão em diferentes faixas etárias: 10 entre 19 e 30 anos de 

idade, chefes de famílias, estudantes e ainda jovens trabalhadores; 5 entre 31 e 50 

anos de idade que da mesma forma são chefes de famílias ou que correspondem à 

participação direta na composição de renda da família; 3 entre os entrevistados 

estão acima de 50 anos de idade trabalhadores na ativa e aposentados que ainda 

contribuem para manutenção da renda familiar.  

Dentre os entrevistados nove são mulheres e nove são homens. Portanto, a 

estrutura foi subdividida em 3 grupos que se divide em 2, grupos por faixas etárias, e 

por bairros. O objetivo dessa estruturação é alcançar a percepção do jovem sobre o 

lugar e suas representações dentro do espaço vivido; o segundo grupo e sua 

atuação na transformação da realidade do lugar; e do terceiro grupo identificar a 

permanência do estigma do lugar no tempo. Tais análises se pautam nos problemas 

orientados quanto ao lugar de morar, ao lugar de pobreza e suas representações 

sobre os atores sociais.  

Quanto à divisão da análise por bairros, visa identificar como cada grupo 

observa o bairro vizinho e de como se relacionam entre si, da mesma forma como 

tais grupos entendem a cidade e as relações dessa totalidade para com os bairros 

em estudo. 

 Partindo da perspectiva de análise do roteiro semiestruturado, articulados 

intrinsecamente com as entrevistas se apresenta o quadro em que ocorrem os 

processos de identificação, representação e estigmatização dos moradores de 

Carapicuíba, em foco, os bairros da Vila Municipal e COHAB. Cabe ressaltar, que 

mesmo em uma análise micro, se tende a compreender a totalidade das relações de 

forma aberta e não circunscrita na generalização dos fenômenos. Tendo em vista 
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que é a cidade uma totalidade, o lugar e suas características reproduzidas marcam 

os atores sociais e suas formas de representação sobre essa totalidade. 

 

 3.2.1 – Expressões do morar e viver no estigma da cidade dormitório. 

 

Rosa, 48 anos, moradora da Vila Municipal desde os sete anos, lembra-se de 

quando foi para Carapicuíba com o pai que era funcionário do Matadouro Municipal, 

antes residiam em São Paulo. Relata que a área onde está sua casa, sempre foi de 

alvenaria, mas que os problemas no passado como esgoto, hoje resolvidos, se 

transformaram em novos problemas como o caso da coleta de lixo que não é 

regular. E ainda, que o terreno não está regularizado junto à Prefeitura, que passa 

ano entra ano, entra político e sai político vem a promessa é de regularizar, mas isso 

não ocorre. Lembra que antes da COHAB, a Vila era um lugar tranquilo, arborizado, 

como a maior parte da cidade. Para ela, foi à vinda da COHAB que aumentou o fluxo 

de pessoas e famílias para Carapicuíba. Classifica os serviços públicos tanto de 

educação e saúde, como sendo precários e, por isso, busca atendimento em outras 

cidades como Barueri ou Osasco. Quanto à segurança diz que, o medo prevalece 

fora do bairro, pois dentro da Vila Municipal se sente segura conhece todos e por 

isso sabe que com ela não farão nada. Ao descrever sua cidade, aponta que é um 

lugar onde tudo de ruim acontece, os rótulos recaem sobre os moradores, são vistos 

como bandidos, sujos, sem educação, e quem é de fora acaba tendo medo de quem 

é de Carapicuíba. Seu desejo é sair da cidade, ir viver no interior, mesmo 

reconhecendo que problemas existem em todos os lugares, mas no interior para ela 

são menores.  

Catarina, 20 anos, moradora da Vila Municipal é um dos exemplos comuns da 

ocupação do espaço urbano metropolitano brasileiro. A família é do Nordeste, os 

pais piauienses migraram para o Rio de Janeiro, depois Brasília, até chegarem à 

São Paulo, onde vivem há mais de duas décadas. A entrevistada relata que primeiro 

se estabeleceram na zona leste da Capital, em São Mateus, e depois foram para 

Carapicuíba, na Vila Municipal. Seu pai comprou a casa no terreno onde moram que 

era de madeira, derrubou e fez outra de alvenaria. Considera sua casa simples com 

cômodos pequenos, mas que simboliza a conquista do trabalho de seus pais desde 

que deixaram o Piauí. Catarina que é bolsista do Prouni e de Iniciação Científica, se 

sente privilegiada por ter conseguido o que tem, mas reconhece a dificuldade que 
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tem em aceitar os rótulos atribuídos aos moradores de Carapicuíba. Relata que a TV 

sempre noticia coisas ruins da cidade, promovendo nos outros essa “sensação de 

repulsa pelo morador de Carapicuíba”. Para ela “isso faz com quem não seja de 

Carapicuíba tenha medo da cidade, das pessoas da cidade, que acabam sendo 

marcadas por coisas que alguns fazem e todos pagam”. Declara que já sofreu 

constrangimento em dizer o lugar onde mora, sobretudo fora da cidade, onde estuda 

“dizer que é da periferia pobre é assumir a condição de subalterna na sociedade”. A 

jovem estudante de Pedagogia, aponta que não é a instituição que a discrimina, mas 

os próprios colegas. E mesmo quando estudava no Ensino Médio e Fundamental, 

sofreu discriminação por morar na Vila Municipal, relata que os termos como: “pé de 

barro e favelada”, eram comuns. Segundo Catarina, isso não afetou sua vida, 

entretanto, demonstra um forte desejo de sair do bairro e da cidade onde mora. 

Afirma não se reconhecer como moradora de seu lugar, para ela “esse não é seu 

lugar”. Em seu depoimento aponta que lugares de morar e viver estariam em 

“Pinheiros na Capital”, ou em algum lugar que lhe ofereça “bens culturais”. 

Jerônimo, 62 anos, morador de Carapicuíba desde 1978 quando se mudou do 

Brooklin na Capital para a COHAB. Nascido no bairro da Casa Verde, teve sua casa 

removida pelo poder público para abertura da Avenida Braz Leme. Daí sua família 

perambulou até se estabelecer no Brooklin, de onde só saiu para a COHAB. 

Jerônimo é professor de Filosofia na rede pública estadual, e em seu depoimento 

relata que logo em sua chegada ao bairro houve um movimento contra o aumento 

da prestação do BNH, do qual se orgulha em ter participado. Contudo, lamenta os 

movimentos de bairro ter perdido a força do passado, narra que a maioria dos 

moradores de hoje não se engajam em lutas e por isso há um “abandono do bairro e 

da cidade no todo”. Para ele, “a COHAB é um bairro de aparência” que no passado 

atraiu muita gente por significar um mínimo de estrutura de moradia, “as marcas 

dessa cidade ficam na gente’, quando mudou para a cidade ficou um longo tempo 

desempregado, pois “as empresas não gostavam de empregar pessoas de 

Carapicuíba”. Analisa que hoje essa realidade mudou, “porque muitas empresas 

estão aqui em Barueri daí é melhor contratar daqui”. Em sua leitura, aponta que, “a 

cidade ficou relegada à ser uma cidade dormitório, pois há interesse nisso, por ser 

um lugar de moradia dos pobres tudo fica para depois e nunca se faz o que é 

preciso”. O resultado para ele desse processo é que “os jovens de hoje não querem 

ficar aqui: primeiro não há espaço; segundo ele tem vergonha do lugar e, quando ele 
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está fora daqui ele esconde que é da cidade”. Jerônimo relata que já foi 

constrangido por ser de Carapicuíba, em seu trabalho numa escola em outra cidade 

quando disse ser de Carapicuíba as brincadeiras sobre sujeira, violência e pobreza 

logo recaíram sobre ele. Chama atenção para os projetos de moradia na cidade, 

como os novos CDHUs, em sua opinião diz que “pode haver um novo processo de 

higienização, segregação como foi feito com as famílias que vieram para COHAB 

nos anos de 1970 e 1980”. 

Marco Antonio, 30 anos, morador da Vila Municipal nasceu no bairro, declara 

“se sentir abandonado, que mora muito mal perante tudo que produz”. Trabalha 

desde a infância e mal conseguiu terminar sua casa na Vila Municipal, onde nada 

está regularizado, não pode dizer que o imóvel é de fato seu. Relata se sentir “um 

invisível, pois nem CEP sua rua tem, saneamento básico é precário, a luz elétrica é 

gato, a água é ruim e a rua nem no mapa da cidade existe”. Aponta que, “a 

Prefeitura cobra a taxa de luz e não nos dá luz na rua”, afirma que seu bairro “está 

na maior parte no escuro”. Diz ainda que, “qualquer pessoa que passe pela Vila 

Municipal tem a impressão de que o lugar é um grande lixão, uma favela”. Quanto 

ao lixo, Marco Antonio analisa que o lugar é feito pelas pessoas, e estas o 

representam, assim “há lixo porque os moradores estão acostumados a jogar em 

qualquer lugar, na COHAB as pessoas jogam também, mas é menos porque lá tem 

que manter a aparência”. Aponta uma divisão entre a Vila de Cima e a Vila de Baixo, 

mas o fato dessa divisão é que, “eles vieram depois, favela é favela, onde tudo é 

ruim, o crime se esconde nela, é um queijo suíço onde todos somos ratos buscando 

seu pedaço de queijo”. Diz que já foi muito constrangido pelo conjunto de situações 

que vive em Carapicuíba, quando jovem saia para outros lugares e logo vinham as 

“zueiras” sobre seu lugar, brigava por não suportar as ofensas. Observa hoje nos 

jovens aquilo que sentia antes, um desejo enorme de sair do lugar, mas ameniza e 

afirma: “isso passa, depois se entende que o seu lugar e seu não adiante fugir muito 

disso”. 

Leandro, 42 anos, morador da COHAB vive em Carapicuíba desde 1970, 

passou por outros bairros da cidade antes de morar na COHAB. Em sua leitura, sua 

cidade é discriminada: “falar que é morador de Carapicuíba em outra cidade é 

preconceito, inclusive no trabalho na escola, falar é correr o risco de ser visto como 

mal elemento”. Diz não ter tido problemas por morar em Carapicuíba, pois, “sempre 

levou de boa”, mesmo as brincadeiras encarava numa boa e quando estudou em 
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Mogi das Cruzes, “lá ninguém conhecia Carapicuíba”. Para ele, a sensação por 

morar em Carapicuíba, é de que “é uma cidade dormitório, um lugar que não tinha e 

não dá perspectivas de melhora, não existe campo para expandir, talvez haja um 

pouco no campo comercial”, mas o “comércio aqui é bairrista”. Relata que são “focos 

de comércio, é uma cidade de baixa renda, cada bairro tem seu centro, o centro 

comercial da cidade não tem tanta força, pois temos outros centros muito fortes 

como Osasco, Barueri e os shoppings que atraí os consumidores”. Entende que, “a 

discriminação maior é por ser um lugar pobre, tem a questão do nome também, 

mesmo sendo um nome indígena as pessoas caçoam pelo significado, mas o forte 

mesmo é o lugar pobre”. Lembra que, “antigamente, quando se pegava o trem na 

Júlio Prestes a última estação era Carapicuíba, observar os jovens da cidade indica 

que, para eles o lugar não tem perspectiva de futuro, por isso sabem que se 

quiserem mudar sua condição devem sair, mas “aí é uma faca de dois gumes, pois 

sabem que existem lugares fora daqui que não é para eles, pois levam as marcas 

daqui como: pobre, maloqueiro, entre outras, ou pelo menos pensa que leva”. 

Tales, 19 anos, morador da Vila Municipal desde os 4 anos de idade, sua 

família veio da Zona Sul da Capital, onde moravam na região do Jardim Ângela. 

Conta que primeiro foi a tia que comprou um barraco na Vila Municipal, depois o 

restante da família foi seguindo o mesmo caminho. Relata que “a maioria dos 

problemas estruturais resultam por estarem numa área livre: água, esgoto, 

eletricidade são resolvidos pelos próprios moradores”, exceção para a rede da 

Eletropaulo que eles não mexem. Diz que sua casa não tem contas de luz e água, 

porque é “irregular”, mas sempre alguém promete que vai arrumar essa situação, as 

correspondências ficam na Avenida numa casa, que repassa para os moradores de 

toda Vila. Aponta que a violência é algo comum, mas está acostumado com os 

vendedores de drogas nos becos e com a ação da polícia que quando chega, 

“chega pegando”. E ainda, que ser morador da Vila traz uma marca que os próprios 

moradores da Vila reproduzem, “os pais das meninas não querem que elas 

namorem com os meninos daqui”. Para ele ser morador de uma favela em Osasco 

ou Barueri é diferente de ser morador da Vila. Apesar de todo esse quadro, Tales diz 

não querer sair da Vila, quer ficar e mudar a história do seu lugar, mesmo porque 

para ele ali “todos são um só e conseguem se ajudar”, fora dali será um “estranho 

em um lugar estranho”.  
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João, 64 anos, morador da Vila Municipal há 41 anos, nascido em Minas 

Gerais veio para São Paulo em 1971, quando foi morar na Vila Brasilândia, na 

Capital. Pouco tempo depois se mudou com a família para Osasco e, com as 

dificuldades em conseguir dinheiro para comprar um lote para construção de sua 

casa, comprou um na Vila Municipal. Declara que hoje se vê alguma movimentação 

em torno de regularizar seu imóvel, mas por muitos anos ficou “tudo abandonado”. 

João foi Presidente da Associação de Moradores da Vila Municipal por mais de dez 

anos. Relata que durante as décadas de 1980 e 90 a participação dos moradores 

era maior e sentiam a necessidade de unirem-se em torno do bairro, o tempo foi 

colocando cada um para um lado, muitos se mudaram e os que chegaram: “não 

estão nem aí para o bairro”. João passou a Presidência da Associação, mas 

continua a trabalhar nela, pois a Associação de Moradores administra um Ecoponto 

em parceria com a Prefeitura, é desse trabalho que João completa sua 

aposentadoria de um salário mínimo para sobrevivência, já que além de si sustenta 

e ajuda criar duas netas que moram com ele e a filha. João se diz, feliz por ter 

conseguido tudo que tem, mas salienta que Carapicuíba precisa de recursos para 

conseguir atender sua população, além de gerar empregos, pois, “cada dia chega 

mais um e a cidade não tem o que oferecer e isso gera essa sensação de que morar 

em Carapicuíba é estar abandonado em um lugar de pobreza”. Aponta que a cidade 

é dependente das vizinhas que tem mais recursos e empregos, e que há diferenças 

entre elas que marcam os moradores. Para ele, não há problemas em declarar seu 

lugar, já que é o lugar que conseguiu com seu trabalho, mas para outros existe o 

medo de sofrer preconceito. Quanto à Vila de Baixo, João diz que no passado já 

tentou junto aos moradores organizar a regularização da área, mas segundo ele: “a 

COHAB e a Prefeitura não chegaram a um acordo, e isso significa que em qualquer 

momento pode haver remoção das famílias”. Afirma que: “a situação é pior dos que 

estão se estabelecendo perto da Lagoa, lá é área da CPTM, da Prefeitura de 

Carapicuíba e de Barueri, só podemos nos mover se o povo de lá gritar, enquanto 

isso eles ficam lá e nós aqui sem poder fazer nada”. De acordo com João, a vida na 

periferia pobre não é fácil, mas mesmo assim criou os filhos e cria seus netos, “é um 

lugar que a cada dia aumenta um barraco em que o amigo do amigo traz mais um e 

isso aumenta a população no bairro”. Ao comparar a COHAB com a Vila Municipal, 

João diz que: “a COHAB é um bairro planejado, lá é limpo, nós aqui vivemos 
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praticamente no lixo e na sujeira essa impressão marca o lugar, tirando o Centro e a 

COHAB, a cidade tem essa marca de ser pobre e suja”. 

Karla, 37 anos, moradora da COHAB há 14 anos, mudou-se para Carapicuíba 

após seu casamento, antes morava em Osasco com seus pais. Declara que 

inicialmente sofreu para se adaptar, pois morava em uma casa e foi morar em um 

apartamento de 54m2. Para ela, viver em conjunto é ter sua individualidade invadida, 

entende que o bairro não é organizado “é uma bagunça, além de todo mundo cuidar 

da vida de todo mundo”. A primeira impressão que teve ao chegar para morar em 

Carapicuíba é que estava indo para um “lugar de pobreza”, onde o “lixo e a falta de 

educação das pessoas são marcas”. Seu processo de adaptação, segundo ela, “foi 

uma lição de vida, o tempo mostrou que não era bem assim”. Karla é professora e 

trabalhou por algum tempo na Escola da Vila Municipal, aponta que se “assustou 

com o lugar” quando lá chegou e, também com a “clientela”, pois “as famílias e as 

crianças são muito carentes”. Para ela, foi “mais uma lição de vida”, pois com o 

tempo percebeu que existe uma “rede de solidariedade entre eles, uns ajudam os 

outros, seja para cuidar dos filhos para que possam trabalhar, seja para ajudar com 

a alimentação que um hoje tem e o outro não tem”. Os moradores da COHAB, na 

visão de Karla se sentem superiores ao restante da cidade, se veem como “elite”, e 

dentro da própria COHAB se “dividem”. Por ter morado em diferentes áreas da 

COHAB observa que: “morar na COHAB II é ser melhor dos que moram na COHAB 

5”, e os que “moram na COHAB 5 na parte de cima melhores dos que moram nas 

Malvinas”. Diz que morar nas “Malvinas é muito próximo de morar na Vila, pois lá 

todos dizem que é o pior lugar da COHAB”. Lembra que dentro dos bairros existe: 

“uma espécie de rivalidade, essas da COHAB são de acordo com o lugar, do mesmo 

jeito na Vila Municipal entre a Vila de Cima e a Vila de Baixo”. Relata que já sofreu 

constrangimento ao declarar ser moradora de Carapicuíba, pois, “as pessoas olham 

de outra forma, dizer ser do lugar pobreza, da sujeira, da violência é assumir essas 

marcas para você”. Karla, diz que esse processo de estigmatização, “infelizmente 

muitas vezes é reforçado dentro da própria escola”. Já presenciou professores 

fazendo isso, tanto na Vila Municipal como na COHAB, e para ela isso se reflete nas 

relações entre eles. Relata que, “os jovens da COHAB constrangem os da Vila, que 

por sua vez em alguns casos reagem com violência contra os da COHAB”. Contudo, 

lembra que estes são minoria e a maioria dos professores buscam elevar a 

autoestima e promover a autonomia, integrar a família e a comunidade. Para Karla, 
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depois de viver ambas realidades observa que “a COHAB é o Alphaville de 

Carapicuíba”, e que entende o “sentimento de inferioridade dos moradores da Vila”. 

Declara que “lutar pela transformação dessa realidade é difícil e muitas vezes eles 

não são ouvidos, eles não se organizam para isso”. Diz que antes não conseguia 

dimensionar o quanto machucam as brincadeiras para com o lugar das pessoas, 

agora sim compreende e, por isso, muitos querem sair de Carapicuíba. Afirma que 

“as pessoas querem deixar tudo isso para trás, mas não é possível se desconectar 

simplesmente de sua origem, ela vai te acompanhar está marca é de cada um e de 

todos que moram e vivem no lugar”. 

 

IMAGEM 9 – COHAB região conhecida como “Malvinas” 

 

Fonte: www.panoramio.com.br acessado em 20/08/2014. 

 

Ellen, 49 anos, moradora da Vila Municipal há mais de 40 anos, quando se 

mudou para Carapicuíba era criança, seu pai era funcionário da Prefeitura de São 

Paulo e trabalhava no Matadouro Municipal. Recorda que os aspectos do lugar eram 

de interior, depois veio a COHAB e os funcionários da Prefeitura com o fechamento 

do Matadouro foram trabalhar na construção da COHAB. Diz que o tempo melhorou 

http://www.panoramio.com.br/
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o lugar, antes a água aqui era das minas que tinham onde hoje é a COHAB e abaixo 

da linha do trem. Relata que sua casa não tem escritura, mas contribui com os 

impostos e paga água e luz. Em sua vaga lembrança do lugar que morou antes, diz 

que no Tucuruvi as coisas não eram muito diferentes, “lá também não tinha nada”. 

Filha de um carioca com uma paranaense que se conheceram em São Paulo, Ellen 

diz não se orgulhar em morar na cidade de Carapicuíba, se sente “abandonada 

como tantas famílias no bairro da Vila e mesmo da cidade”. Entende que as políticas 

da cidade não são para a cidade, “os empregos não estão aqui, são em outra cidade 

e isso impede o desenvolvimento do lugar”. Ellen participava das reuniões da 

Associação de Moradores, porém, percebeu que esta perdeu seu caráter de articular 

os moradores por melhorias e se tornou “um escritório político para outros fins”, isso 

afastou ela e outros moradores da Associação. Afirma que, “as coisas pioraram 

mesmo depois que o PT ganhou a Prefeitura, deixaram de se reunir esperando tudo 

pronto do Prefeito e ele não fez nada, fez uma reunião no bairro dizendo que tudo 

seria acertado e até agora nada, se passaram seis anos”. Para ela, ser moradora da 

Vila é não ter acesso a nada, “creche não temos, posto de saúde não temos, 

segurança não temos, sobrevivemos aqui esquecidos pelo poder público”. Relata 

que o único aparelho público do bairro, a escola trata as crianças da Vila como 

“qualquer coisa”, pois são “frutos da favela, filhos dos favelados qualquer coisa está 

bom, e se a gente reclama temos que provar porque se defendem e dizem que é 

tudo mentira”. O destrato para Ellen começa na própria cidade, por isso entende que 

não é uma cidadã, não tem seus direitos atendidos e isso afeta as pessoas, pois não 

gostam da cidade. Ellen gosta da sua casa, do seu lugar, mas não sente orgulho de 

estar em Carapicuíba. 

 

 3.2.2 – Um olhar de fora e de dentro, representações sobre o morar e viver 

em Carapicuíba. 

 

 Um dos entrevistados não é morador da cidade. Para sua escolha 

observamos o tempo de relacionamento deste com a cidade. No caso nosso 

entrevistado guarda relação de trabalho na cidade por cerca de 10 anos, transitando 

por diferentes bairros, uma vez que é professor. O objetivo de sua inclusão é captar 

o olhar do Outro sobre o carapicuibano e sobre a cidade.  
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 Pereira, 40 anos, morador da cidade de São Paulo, trabalha como Professor 

de Educação Física na cidade de Carapicuíba há mais de nove anos. Relata que 

trabalhou por muito tempo na COHAB e conhece bem as características da Vila 

Municipal por ter realizado trabalhos no bairro. A escola em que trabalhou na 

COHAB por 5 anos recebia os jovens da Vila Municipal no nível médio, pois a escola 

da Vila encerra o ciclo no fundamental. Defende uma ideia interessante a de “DNA 

cultural”, onde explica que somos aquilo que a sociedade acaba dizendo que somos, 

e mesmo que pessoas oriundas de camadas sociais menos privilegiadas consigam 

“vencer na vida”, vai ouvir: “Olha fulano, se deu bem, morava naquele lugar pobre”. 

Ao observar as diferenças da COHAB com os demais bairros relata que há uma 

necessidade dos moradores da COHAB em se sobressair sobre os demais, seus 

alunos tinham como meta ser melhores que os demais da cidade. Aponta que há 

entre os moradores de COHAB maior participação dentro da escola, com causas 

sociais na cidade e fora dela, já os de outros bairros como a Vila Municipal a 

individualidade prevalece e no máximo as relações de solidariedade se estendem 

para a família. Relata que na relação COHAB e Vila Municipal percebe um “choque 

de barreiras a serem transpostas, o primeiro contato deles em qualquer espaço é 

tenso”. Contudo, “a relação com tempo muda e ocorre uma transformação dos 

alunos que eram da Vila Municipal”. Indica que principalmente entre os jovens existe 

a questão do território, “cada um busca marcar o seu”. Observava que aqueles que 

tinham como origem a Vila Municipal traziam um receio, alguns da “Vila de cima” não 

queriam se misturar com os da “Vila de baixo” e os da COHAB por se “entenderem 

superiores não queriam se misturar com os da Vila em geral, só o tempo dirimiu 

esse conflito”. Contudo, as “falas estigmatizantes eram recorrentes”, o tempo fez 

com “os moradores da Vila levassem na brincadeira”. Diz que, “os demais 

professores tinham medo dos jovens da Vila Municipal”, lembra que numa 

determinada situação “formaram uma turma só com alunos da Vila, os professores 

rejeitaram assumir essa turma, principalmente por medo”. Relata que a aparência 

era requisito de atração ou rejeição, os professores olhavam os jovens da Vila, “meio 

que sujos”, enquanto os da COHAB “asseados e bem vestidos”, logo analisavam 

que os moradores da Vila eram “maus elementos”. Entretanto, indica que o primeiro 

ponto de marca era o lugar, de onde vinha o jovem, depois vestimentas e 

comportamento. Nas relações observadas por ele, “o lugar determinava o espaço e 

o papel dos jovens na escola”. Pereira acredita que isso ocorra em todas as relações 
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na sociedade. Recorda que os jovens da Vila eram mais indisciplinados que os da 

COHAB, mas compreende que isso ocorria pelas dificuldades que tinham em 

aprender e se adaptar ao novo espaço relacional, já que eram estigmatizados pelos 

demais. Entende que Carapicuíba para os jovens não é um lugar onde eles 

consigam construir um futuro, uma vez que “a cidade não lhes oportuniza nada, eles 

não conseguem se engajar para mudar o lugar, o melhor é sair e buscar outro lugar”. 

Reitera que “assumir ser morador de Carapicuíba fora da cidade é correr o risco de 

ser olhado de forma diferente, e mesmo os moradores da COHAB que se entendem 

como superiores na cidade, fora dela se torna igual aos demais”. Ressalta que 

conhece e trabalhou em lugares mais pobres que Carapicuíba, como exemplo 

alguns bairros de Barueri, “a diferença é que os moradores de lá não se restringem a 

assumir seu lugar fora dele, pois a cidade traz um símbolo de cidade rica”. Por fim, 

nos diz que conhece a realidade dos bairros analisados e o papel das escolas na 

cidade acaba por “reproduzir as condições como estão”, não observa “projetos de 

transformação”, isso acaba sendo “individualizado” onde cada um corre atrás da sua 

transformação como pode. Pereira afirma que “a escola ou os professores muitas 

vezes no lugar de ajudar criam barreiras”. 

 

3.2.3 – Moradia: tipos e representações sobre o morar na Vila ou na COHAB. 

 

 Os dois bairros em perspectiva apresentam características físicas distintas. A 

COHAB é um bairro planejado, seguindo padrões com vias largas e calçamento, 

com moradias de apartamentos que variam de tamanho e desenho interno, alguns 

dos condomínios com espaço onde os moradores construíram garagens ou 

pequenos comércios com portas para as ruas. A rede de abastecimento de água, 

energia, telefonia e esgoto são ofertados pelas companhias prestadoras de serviços 

a todo o bairro, sendo também a coleta de lixo regular, tendo cada condomínio 

espaço para depósito do lixo domiciliar. Contudo, dentro da área que comporta o 

bairro, existem áreas ocupadas por famílias sem moradia, como os antigos centros 

comunitários, aqueles que não foram aparelhados pela COHAB, ou pela Prefeitura. 

Locais que estão ocupados para moradia, onde as condições de morar são 

precárias, sem acesso a nada daquilo que o bairro oferece, sendo comum o 
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acúmulo de lixo na via pública e os “gatos25” para obter energia e água. Um desses 

locais, dentro da COHAB 5, na antiga rua 9, é habitado por um conjunto de famílias 

que devido às condições materiais perderam a condição de pagar aluguel. Outra 

ocupação fica nos arredores da COHAB 9, em que famílias de várias regiões da 

cidade, e mesmo de fora dela ocuparam uma área da qual a propriedade é atribuída 

à COHAB e a AES/Eletropaulo. A marca desse lugar é da precariedade e da 

vulnerabilidade, pois não contam com nenhum dos serviços básicos, desde o 

fornecimento de água e saneamento básico até a existência do morar, pois não 

existe a localização, o CEP26 do lugar. 

 

IMAGEM 10 – Entrada de ocupação COHAB IX. 

 

Fonte: Autor. 

                                                           
25

 Expressão popular para ligações diretas às redes de água e energia. 
26

 Código de Endereçamento Postal, Correios. 
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 A localização é um dos requisitos da cidade capitalista, pois o valor de uso 

está relacionado ao valor de localização, sendo o sujeito inserido no trânsito dos 

lugares pelos valores que uso e localização lhe oferecem, sem a localização o 

sujeito não existe simbolicamente no espaço da cidade (VILLAÇA, 2001; 

LEFEBVRE, 2008).  

 Quando questionados sobre o papel da COHAB na atração de moradores 

para seus arredores, aumentado o circuito de ocupações desordenadas, e mesmo a 

busca pelo morar na própria COHAB, os relatos apresentam:  

 
 
Jerônimo: _ Sim, atraiu mesmo porque a COHAB apresentava a ideia de 
estruturas para moradia. Os primeiros moradores, muitos já venderam seus 
apartamentos, e hoje temos uma grande especulação imobiliária, um 
apartamento na COHAB está em torno de 180 mil reais, valor superior aos 
dos bairros de Carapicuíba. Com tudo isso, ainda continua sendo um bairro 
pobre, é um bairro de aparências, eu diria que é uma favela vertical 
(JERÔNIMO, Morador da COHAB 2 ). 
 
 
 
Leandro: _ Para nós moradores mais antigos, a COHAB era para nós visto 
como um lugar estruturado com água, luz até eram vistos como “playboys”. 
A expansão da COHAB e os terrenos vazios no seu entorno permitiu que 
ocorresse invasões dentro da própria COHAB e ajudou a ampliar outros 
bairros a crescer sua população. Na primeira COHAB ninguém daqui foi 
morar na COHAB, pessoas que vinham de outros lugares, mão-de-obra 
para a indústria das cidades próximas, até existiam algumas fábricas aqui, 
mas a maioria trabalhava fora, e a maioria eram retirantes nordestinos, 
basta olhar que a maioria dos moradores daqui ou são nordestinos ou são 
descendentes dos que vieram para cá (LEANDRO, Morador da COHAB 5). 
 
 
 
Rosa: _ Depois que veio a COHAB veio muita gente para cá, ela chamou 
mais gente para esse lugar (ROSA, Moradora da Vila Municipal). 
 
 

 Vale lembrar que a ideia de planejar um lugar para a pobreza, foi um dos 

objetivos na construção das COHABs, com isso se produziram outros lugares de 

pobreza nos entornos dos conjuntos. A percepção dos moradores de que a COHAB 

é uma favela vertical advém da forma de viver, a vida em conjunto é marcada pela 

constante relação com outro, com a alteridade diversa daquela que é homogênea, 

pois é marcadamente heterogênea, (VÉRAS, 1980; 2012). Além disso, temos que a 

maioria dos moradores entrevistados não têm origem na cidade de Carapicuíba, 

vindos de outras regiões da RMSP, na busca de um lugar para viver, chegaram à 

COHAB, ou se estabeleceram em sua proximidade, como na Vila Municipal. Isso 

reforça a percepção de que morar na metrópole é difícil, para tanto, a busca 
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permanente pelo lugar de viver se torna essencial, onde a demanda e oferta não se 

aproximam de fechar a conta:  

 
 
É, pois, uma consequência da depressão da demanda pela má distribuição 
de renda, de um lado, e da especulação imobiliária de outro, que a 
habitação passou a ser encarada como déficit, na verdade, um conceito 
duvidoso. De fato, a habitação tornou-se uma mercadoria cara e com oferta 
insuficiente (VÉRAS e BONDUKI, 1986, p.54). 
 
 

MAPA 4 – Principais vias e bairros27 
    

 

Fonte: Plano Diretor (2011) 

                                                           
27

 Sem escala de referência na fonte original. 

Vila Municipal 
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O mapa apresenta a divisão da cidade e seus bairros, a Vila Municipal está 

próxima à linha férrea da CPTM, da Lagoa e faz vizinhança com a COHAB e o 

Centro. 

A Vila Municipal é um bairro dos mais antigos da cidade, que no passar dos 

anos sofreu uma intensa ocupação, expandindo sua área, ultrapassando a linha 

férrea da CPTM, chegando às proximidades da lagoa. A parte mais antiga do bairro, 

que em sua maioria é marcada pela autoconstrução, com vielas e becos apertados, 

onde é difícil o acesso, conta com ruas asfaltadas e outras ainda de terra batida. As 

ocupações mais recentes, que avançam às margens da ferrovia em direção à lagoa 

são irregulares como as antigas, porém algumas são de madeira, sem iluminação 

pública das vielas e becos, sem asfaltamento, sem acesso aos serviços básicos, 

onde os “gatos” também são comuns. Portanto, as moradias são denotadas por 

serem irregulares, precárias, vulneráveis e carentes do acesso aos serviços básicos, 

reflexos de um processo de ocupação continua, marcados pela autoconstrução em 

que os moradores buscam um lugar para viver no espaço metropolitano.  

Sobre a questão da autoconstrução vale lembrar que: 

 
 
Realizada através do trabalho adicional e gratuito, que frequentemente 
perdura por anos, a confecção da casa própria só pode levar à redução de 
outros itens vitais da cesta de consumo(...) Assim, a autoconstrução, 
enquanto uma alquimia que serve para reproduzir a força de trabalho a 
baixos custos para o capital, constitui-se um elemento que acirra ainda mais 
a dilapidação daqueles que só têm energia física para oferecer a um 
sistema que per si já apresenta características marcadamente selvagens. 
Por outro lado, esse longo processo redunda, no mais das vezes, numa 
moradia que, além de ser desprovida de infraestrutura básica e de se situar 
em áreas distantes dos locais de emprego, apresenta padrões bastante 
baixos de habitabilidade (...) sua construção é efetuada aos poucos e sem 
sequencia programada. Ademais, a casa, por ser produzida por materiais de 
qualidade inferior, exige constantes reparos, implicando por parte das 
famílias um esforço de restauração permanente (KOWARICK, 1993, pp. 64-
65). 
 
 

Ao serem perguntados sobre os tipos de moradia da Vila Municipal, os 

moradores relatam:  

 
 
Catarina: _ Não, era uma casa de madeira que foi destruída pelo meu pai 
(CATARINA, Moradora da Vila Municipal). 
 
 
 
Tales: _ As casas eram todas barracos, não tinha nenhuma de alvenaria 
(TALES, Morador da Vila Municipal). 
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 Quando indagados sobre diferenças entre os que estão há mais tempo no 

bairro e os que chegaram mais recentemente, respondem: 

 
 
Tales: _ Tipo depois de nós aqui, tem outro pessoal que chegou e lá ainda 
tem muito barraco. Então é sim, quanto mais perto da lagoa mais pobre a 
pessoa é (TALES, Morador da Vila Municipal). 
 
 
 
Catarina: _ Uma é chamada Vila de cima, onde estamos, e a outra Vila de 
baixo. A de baixo é formada por barracos ao lado da linha do trem, lá a 
água e a luz não são regularizadas. Aqui água e luz estão regularizadas. 
Aqui é preciso terminar o asfaltamento das vielas, melhorar a limpeza de 
terrenos, mas é mais organizado que lá em baixo (CATARINA, Moradora da 
Vila Municipal). 
 
 
 
Lígia: _ Bom, por outros moradores de fora sim. Aqui não são todos, uns 
acham que sim outros não. O bairro é dividido em dois locais, um 
aparentemente tem características de uma Vila, o outro é bem favela 
mesmo, são barracos de madeira a Vila de baixo. Lá é favela mesmo, 
esgoto a céu aberto, vielas lá não ter ruas (LÍGIA, Moradora da Vila 
Municipal). 
 
 

 

Marco Antonio: _ A diferença é que eles vieram depois, a gente tá aqui há 

mais tempo. Lá embaixo o lixeiro não passa, aqui ele ainda passa. Nós 

cobramos da prefeitura, ela responde que eles não podem ficar ali, e nós 

questionamos por que deixa? Então vai abandonar e deixar morrer? Não 

pode, a vida em primeiro lugar. Para acertar a situação daquela área já foi 

oferecida outras terras e não deu certo, então fica difícil (MARCO 

ANTONIO, Morador da Vila Municipal). 

 

 

 

Ellen: _ A única diferença é que lá tem muito tráfico de drogas. Lá tem 

casas até melhores que aqui, tem vielas arrumadinha, tem as ruins, mas o 

problema é a droga. Outra diferença é que lá eles não tem luz, é gato, a 

água é ligada na nossa. O problema é que eles não brigam também, a 

gente fez panelaço para ligar nossa luz, eles não querem (ELLEN, 

Moradora da Vila Municipal). 

 

 
 
Joel: _ Aqui é o céu perto de lá. Lá tem muita droga, aqui já é menos, é 
mais tranquilo. Lá o comércio de drogas é na cara, eles vendem na frente 
de criança. Lá eles não pagam imposto, água, luz, apesar que aqui também 
não é regularizado aqui não tem escritura de casa, mas aqui a gente paga 
água e luz (JOEL, Morador da Vila Municipal). 
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Tales: _ Sim, creio que pelo lugar, as daqui são vistas como favelados e os 
de lá se sentem superiores. Tem o negócio do tempo, eles vieram antes, 
nós viemos depois. Tipo as meninas de lá não descem aqui, nós que vamos 
lá e tipo aqui o pessoal não gosta muito de vir aqui (TALES, Morador da Vila 
Municipal). 
 
 

IMAGEM 11 – Vila Municipal “Placas que encobrem a visão do Rodoanel” 

 

Fonte: Autor.  

 

Na Vila Municipal há uma relação de proximidade e distanciamento entre seus 

moradores, ao mesmo tempo que se reconhecem como iguais na condição de 

pobreza, há uma busca em se diferenciar uns dos outros, sendo o fator tempo um 

dos identificadores desse processo, sendo que os que chegaram depois são vistos 

pelos mais antigos como mais pobres que eles. Esse processo é descrito na 

seguintes análises:  

 
 
Não havia diferenças de nacionalidade, ascendência étnica, “cor” ou “raça” 
entre os residentes das duas áreas, e eles tampouco diferiam quanto a seu 
tipo de ocupação, sua renda e seu nível educacional – em suma, quanto à 
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sua classe social. A única diferença entre elas era a que já foi mencionada: 
um grupo compunha-se de residentes antigos, instalados na região havia 
duas ou três gerações, e o outro formado por recém-chegados (ELIAS & 
SCOTSON, 2000, p. 21). 
 
 
... o bairro estigmatizado degrada simbolicamente os que o habitam, e que, 
em troca, o degradam simbolicamente, porquanto, estando privados de 
todos os trunfos necessários para participar dos diferentes jogos sociais, 
eles não têm em comum senão sua excomunhão (BOURDIEU, 2012, p. 
166). 
 
 

IMAGEM 12 – Vila Municipal “frente ao Fórum de 

Carapicuíba”

 

Fonte: Autor. 
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Tais interpretações podem ser emprestadas para a COHAB, pois este bairro 

também é subdividido em diferentes conjuntos, sendo uns mais antigos que os 

outros como se observa:  

 
 
Karla: _ Sim, morei na Cohab II e na Cohab V, existem sim diferenças. Na 
Cohab II eles se acham melhores que os da Cohab V, o que marca a Cohab 
V é o lugar das Malvinas, nem sei porque tem esse nome (KARLA, 
Moradora da COHAB 5). 
 
 
 
... Não que a Cohab não seja uma favela, tipo as Malvinas é uma favela 
vertical. As Malvinas tem esse nome devido ao lugar na época de 
inauguração da Cohab 5, ocorria a Guerra com o mesmo nome, além de 
alagar e virar uma ilha até hoje, é um lugar onde ocorriam muitos crimes 
(LEANDRO, Morador da COHAB 5). 
 
 

Quanto à Vila Municipal, as respostas mostram que a permanência no lugar 

permitiu aos moradores construírem melhorias, contudo tais melhorias não 

significam condições menos insalubres (KOWARICK, 2009). As moradias precárias, 

mesmo de alvenaria, num amontoado de casas sobrepostas, sem espaços para as 

crianças brincarem, sem iluminação pública em várias partes da Vila Municipal, onde 

socorristas não conseguem entrar para dar assistência aos moradores são alguns 

dos problemas enfrentados pelos mesmos. Além disso, a questão dos jovens que 

vivem e moram no bairro, por não encontrar nenhum espaço de convivência que não 

sejam os becos e vielas, produz sobre esse grupo uma representação negativa 

sobre o lugar.  

A primeira pergunta do questionário levanta os aspectos de morar dos 

entrevistados, sendo que, dentre os moradores da COHAB, três pagam aluguel e 

não são proprietários do imóvel que moram, enquanto outros quatro se declararam 

proprietários. Já na Vila Municipal, os dez moradores se declararam proprietários, 

mesmo sabendo que a área é vista como irregular.  

As moradias tendem a uma regularidade quanto à sua tipificação, não 

existindo diferenciações quanto aos aspectos físicos da casa, ou dos apartamentos. 

Na Vila Municipal as casas são simples com três ou quatro cômodos e os 

apartamentos da COHAB variam de 40 à 54m2. Exceto a parte da Vila de “baixo”, 

onde as distinções se denotam pela aparência do bairro, suas características de 

favela e pela infraestrutura inexistente, bem como pelo aspecto do tempo de 
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moradia no lugar, reafirmando a estigmatização dos chamados outsider (ELIAS e 

SCOTSON, 2000).  

A representação dos sujeitos sociais quanto ao seu lugar de morar, traz 

consigo os efeitos do lugar, apresentados por Bourdieu (2012). Da mesma forma 

temos que considerar que o espaço urbano é produto de um sistema também 

material, ou seja, é uma produção capitalista (HARVEY, 2005). Sendo os aspectos 

simbólicos, operados numa lógica de produção e reprodução das relações sociais no 

espaço e no tempo, geram as contradições e ambivalências existentes na RMSP.  

Com isso temos que a propriedade material do lugar está associada ao que 

representa a posse do bem, ser dono de algo significa que o esforço do trabalho de 

anos obteve uma recompensa, mesmo que essa seja ínfima perante o todo 

produzido por seu trabalho (KOWARICK, 2009).  

Quando perguntados sobre seus sentimentos quanto ao bairro em que moram 

e de seus aspectos sociais e econômicos os moradores da COHAB apresentam: 

 
 
Jerônimo: _ Em 1980 os moradores daqui ainda não tinham o contrato da 
Cohab, mesmo aqueles que haviam mudado em 1972, fizemos então uma 
mobilização quando trouxeram os contratos em branco para que 
assinássemos, não assinamos os contratos, vejo nesse momento uma 
transformação política dos moradores da Cohab em torno de seus direitos. 
Continuamos organizados na luta contra o aumento das prestações da casa 
própria, depois buscamos melhorias para o bairro que ainda carece até 
hoje. Infelizmente ocorreu nesse tempo o abandono não só do bairro, mas 
da cidade num todo por seus moradores, a força que tínhamos nos anos 
1980 não temos mais, o abandono foi longo e marca a cidade (JERÔNIMO, 
Morador da COHAB 2). 
 
 
 
Ronaldo: _ Por sempre ter morado em Carapicuíba e comparando com 
outros bairros tu identificas que os moradores, ou mesmo o contexto social 
da COHAB, os moradores daqui parecem ter um poder aquisitivo maior, do 
que em outros bairros da cidade. Demonstram um estilo de vida não tão 
miserável como de outros lugares (RONALDO, Morador da COHAB 5).  
 
 
 
Ailton: _ É igual ao restante da cidade, tem bagunça, carros, motos, som 
alto tudo tumultuado igual ao restante da cidade (AILTON, Morador da 
COHAB 2). 
 
 
 
Karla: _ A Cohab é o bairro diferenciado de Carapicuíba, é nosso Alphaville 
(KARLA, Moradora da COHAB 5). 
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 Percebe-se que existe um saudosismo dos mais antigos, de que o bairro e a 

cidade já teve seus momentos de lutas sociais em torno das questões urbanas e de 

moradia, e que, ao longo do tempo, ocorreu certo abandono de setores da 

sociedade em organizar e manter as lutas na cidade. Do mesmo modo, temos outras 

visões que apontam a COHAB como sendo um lugar diferenciado em relação ao 

restante da cidade por ter condições de infraestrutura básica garantidas, além de 

certo poder aquisitivo.  

 A questão da renda é fundamental para se observar a diferença entre os 

bairros da COHAB e da Vila Municipal, pois dentre os fatores que os moradores 

buscam para se diferenciar em status social é a posse de bens de consumo, 

associado ao acesso de infraestrutura e aparelhos que permitam desfrutar a cidade. 

Dentre os 7 entrevistados da COHAB, seis estão empregados e apenas um não está 

trabalhando, porém, é estudante. Dos empregados apenas os professores são 

trabalhadores na cidade. As faixas de renda individual e familiar no quadro 

demonstra uma média entre os entrevistados: 

 

TABELA 2 – Faixa de renda individual e familiar dos entrevistados da COHAB 

FAIXA DE RENDA INDIVIDUAL FAMILIAR 

R$ 500 a 1.000 2 0 

R$ 1.000 a 2.000 0 1 

+ R$ 2.000 5 6 

RENDA MÉDIA R$ 1.831,75 R$ 3.114,29 

Fonte: Autor 

 

 Quando o mesmo questionamento é feito aos moradores da Vila Municipal 

temos: 

 
Ellen: _ É revoltante, porque a gente não tem estrutura nenhuma. O povo 
discrimina a gente, se eu for na Prefeitura eu não sou tratada como cidadã, 
não tem respeito. Em outros lugares não é assim, parece que aqui somos 
invisíveis, isso é de dar revolta. Eu gosto do lugar onde moro, mas não 
gosto de Carapicuíba (ELLEN, Moradora da Vil Municipal). 
 
 
 
João: _ A Vila Municipal é um bairro em expansão, cada dia um barraco 
aumenta e aí fica difícil, é o amigo do amigo, o parente que vem e vai 
aumentando. Esse pessoal vem de Santo Amaro, lá da Zona Leste e acaba 
aqui (JOÃO, Morador da Vila Municipal). 
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Catarina: _ É triste descrever, a maioria das pessoas vieram do Piauí, mas 
não tenho tanto contato com eles. Essas pessoas não pensam nos outros, 
só em si, falta educação nos comportamentos dentro do bairro (CATARINA, 
Moradora da Vil Municipal). 
 
 

 

José: _ Eu considero um lugar bom para morar, mesmo tendo alguns furtos 

agora, mas é bom. A violência vem diminuindo de uns tempos para cá, a 

cidade tá também melhorando com o parque novo, a centro universitário 

com a Fatec. Tá começando a ter melhorias, pois os moradores daqui estão 

tendo acesso a isso (JOSÉ, Morador da Vila Municipal). 

 

 

 

Joel: _ Gosto, mas se pudesse sair daqui eu sairia. Se pudesse iria para 

qualquer lugar mais tranquilo do que aqui, iria para o interior, um lugar mais 

seguro. Sei que é difícil hoje, mas aqui se vê muita coisa ruim, o pior aqui é 

o medo que a gente vive (JOEL, Morador da Vila Municipal). 

 

 
 
Tales: _ Sim, conheço muita gente aqui, tenho amigos e tudo é perto de 
nós. Eu não penso em sair daqui, espero que melhore no futuro. Entre nós 
jovens há uma ideia de ficar aqui, por que aqui a gente tá junto (TALES, 
Morador da Vila Municipal). 
 
 

 Diferente das análises apresentadas pelos moradores da COHAB, os 

moradores da Vila Municipal não apontam a questão econômica como fator de 

identificação e representação com o bairro. Fica subentendia que existe a questão 

da pobreza material absoluta e relativa, porém, ela não surge como elemento 

fundamental para o sentimento de pertencimento ao bairro, nem para colocá-lo 

diretamente em condição de inferioridade em relação às outras localidades da 

cidade. Há muita presença relacionada à violência, à ocupação permanente e 

desordenada do bairro, a questão da educação e a oferta de infraestrutura básica. 

Esse conjunto de elementos apontados pelos entrevistados junto à negação da 

negação do exercício da cidadania pelos seus moradores quando reivindicam por 

melhorias e mudanças estruturais no bairro apontam para a existência de 

subcidadãos na Vila Municipal.  

 No que diz respeito à subcidadania vale destacar: 

 
 
A condição de subcidadania urbana é importante para fundamentar uma 
forma de controle social pela vistoria da vida privada das pessoas: o mundo 
da desordem, potencialmente delinquente, é jovem (...) de preferência não 
porta ou não tem carteira de trabalho e mora nos cortiços nas áreas centrais 
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ou nas favelas das periferias. Sobre esta modalidade de moradia, o 
imaginário social constrói um discurso que esquadrinha a mistura de sexos 
e idades, a desorganização familiar, a moralidade duvidosa, os hábitos 
perniciosos, olhando esses locais como focos que fermentam os germes da 
degenerescência e da vadiagem e daí o passo para a criminalidade. Ou 
seja: a condição de subcidadãos como morador das cidades constitui forte 
matriz que serve para construir o diagnóstico da periculosidade 
(KOWARICK, 2000, pp. 54 – 55). 
 
 

 Para explorar melhor a concepção da cidadania, temos que identificar como 

essa cidadania tutelada, (DEMO, 2012), ou uma cidadania às avessas, (DA MATTA, 

1997), se realiza dentro das relações sociais, sobretudo em moradores de lugares 

marcados pela pobreza, ou pelo estigma de pobreza construídos histórica e 

simbolicamente no tempo. Partindo da análise de que a qualidade democrática 

deriva da qualidade associativa, e que no Brasil, a estratégia dos privilegiados 

sempre foi a de relegar aos demais sujeitos sociais a condição subalterna, 

chegamos ao ponto de infligir aos excluídos da cidadania que os privilégios são na 

verdade méritos dos que o merecem socialmente (DEMO, p. 22, 2012). 

 Dessa perspectiva temos a problemática em que o poder político, que 

controla as ações individuais no espaço público, age em manter tutelada a 

cidadania, pois mantem o indivíduo como beneficiário daquilo que a priori seria seu 

direito. Segundo Da Matta (1997), no caso brasileiro a cidadania desviou para baixo, 

ou para cima, no sentido de impedir sua real afirmação com significado político, 

universalista, nivelador e emancipatório. Isso reflete: 

 
 
... a qualidade da cidadania é absolutamente precária. Quase não há traços 
de combatividade, não porque sejamos uma sociedade pacífica e 
multicultural, mas porque sejamos sobretudo uma sociedade domesticada 
(DEMO, p. 83, 2012). 
 
 

 A herança colonial de um patrimonialismo e personalismo recaem sobre a 

noção de cidadania que os indivíduos recebem cotidianamente nas relações sociais 

(CARVALHO, 1990; SCHWARZ, 1990). Com isso, chegamos a problemática que 

envolve a cidadania emancipatória no Brasil, em foco, em lugares onde a pobreza 

relativa prevalece de forma sistemática. Temos, na prática, uma cidadania marcada 

pelas relações, onde o status garante direitos, e onde o próprio cidadão perde 

direitos, já que ser cidadão é ser comum, igual aos que não detêm nenhum status de 

relação com o poder (DA MATTA, 1997). 
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 Retomando a concepção de Demo (2012), a pobreza política resulta numa 

cidadania incompleta, sem autonomia, pois o autor entende que há três dimensões 

hierárquicas no combate a pobreza: a) assistência social, pois o direito à 

sobrevivência é um direito radical; b) inserção no mercado de trabalho, para que os 

pobres possam se sustentar; c) cidadania para que o pobre assuma seu destino com 

autonomia. O problema identificado pelo autor é de que a cidadania que é a principal 

dimensão nessa hierarquia, é relegada a segundo plano, sendo garantido apenas a 

assistência social, quando é de fato. Assim, a capitulação da cidadania perante o 

modelo neoliberal, reduz a capacidade de confronto. Vale destacar que o confronto é 

a única forma de estabelecer os direitos dos cidadãos numa sociedade espoliativa 

como a sociedade capitalista, pois sua lógica é a da luta de classes (DEMO, 2012; 

MARX, 2011). 

Com tal entendimento podemos compreender que entre os moradores da Vila 

Municipal, existe uma constante retroalimentação que faz permanecer as condições 

de subcidadania sobre os indivíduos, é uma reprodução sistêmica que incorpora um 

discurso externo para o interno, produzindo a segregação entre os próprios 

segregados, em que os sujeitos passam a culpabilizar a si mesmos pelo seu 

infortúnio social e sua condição de viver e morar. Disso decorre a perda de uma 

identificação significativa com o lugar e mesmo a confecção de projetos identitários 

para transformação da realidade vivida (CASTELLS, 1999). 

 Retomando a questão da renda é importante para compreender as diferenças 

entre os bairros em análise. Entre os 10 entrevistados da Vila Municipal temos que 5 

estão empregados e outros 5 desempregados. Destes sem emprego 2 são 

estudantes. Dessa forma, não possuem renda individual, para tanto, é preciso 

observar entre os entrevistados da Vila Municipal o seguinte quadro: 

 

TABELA 3 – Faixa de renda individual e familiar dos entrevistados da Vila 

Municipal 

FAIXA DE RENDA INDIVIDUAL FAMILIAR 

R$ 500 a 1.000 2 1 

R$ 1.000 a 2.000 2 6 

+ R$ 2.000 1 3  

MÉDIA DE RENDA R$ 825,00 R$ 1.690,00 

Fonte: Autor 



134 
 

 

 Ao comparar a média de renda da Vila Municipal com os dados dos 

entrevistados da COHAB se observa que existem contrastes significantes quanto a 

renda individual e familiar. A COHAB é um bairro marcadamente de poder 

econômico maior que a Vila Municipal. Entretanto, essa diferença não é notada 

quanto ao sentimento dos moradores com o bairro: em ambos existe uma 

identificação que aproxima e distancia os mesmos do seu lugar de morar e viver. 

Aproxima ao dizerem que gostam do bairro, que consideram um bom lugar para 

morar, e, ao mesmo tempo, distancia, pois, se pudessem, sairiam do lugar, do bairro 

e mesmo da cidade. A exceção que foge à regra, no depoimento que mostra o 

interesse em permanecer, uma vez que entre os jovens é maior a atração para fora 

do lugar estigmatizado, representa uma alternativa possível, a de transformação da 

realidade para que o lugar seja contemplado como identificável de forma positiva por 

seus moradores. Assim, o lugar deixaria de ter a identidade negativa, (PAUGAM, 

2003), passando a constituir uma identidade positiva, onde a cidadania 

emancipatória promovesse o pleno usufruto do lugar. 

 Pode-se corroborar nesse sentido, quanto à produção dos lugares de 

desenraizamento, ou seja, onde a forma de viver é a fuga, já que as pressões 

exercidas produzem efeitos de atração para baixo, promovem esse desejo de fugir 

da condição de subalternidade, que na maioria das vezes é impedida pela falta de 

recursos (BOURDIEU, 2012). Esse fenômeno dentro do espaço urbano da RMSP é 

reflexo do processo histórico de segregação permanente da pobreza para longe 

(VÉRAS, 2012; KOWARICK, 1993). É importante lembrar que: 

 
 
O espaço urbano é produzido e consumido por um mesmo e único 
processo. A sua estruturação interna, entretanto, processa sob o domínio de 
forças que representam os interesses de consumo (condições de vida) das 
camadas de mais alta renda (...) tal estruturação se dá sob a ação do 
conflito de classes em torno das vantagens e desvantagens do espaço 
urbano, ou, como já foi dito, e parafraseando Castells, em torno da disputa 
pela apropriação diferenciada do espaço urbano como produto do trabalho 
(VILLAÇA, 2001, p.328). 
 
 

 Bourdieu (2012) e Queiroz Ribeiro (2009), indicam os ganhos e perdas em 

apropriar-se do lugar de morar e viver. No caso dos moradores da COHAB e da Vila 

Municipal, mesmo que haja fatores indicados como positivos em relação ao 

sentimento de pertencimento ao lugar, há mais perdas nessa apropriação do que 
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ganhos. Disso ocorre a recusa em crer e lutar para transformação do lugar para o 

futuro, pois a identidade dos sujeitos são postuladas para fora dele. Outro aspecto 

importante é observar que a segregação que produziu os lugares da pobreza, 

produz internamente entre seus moradores novos processos de segregação entre os 

próprios segregados, na busca pela diferenciação que indique possibilidade de 

apropriação do espaço urbano em detrimento dos outros, é uma luta dentro da 

própria classe para se diferenciar dela. Traços de uma sociedade em que a busca 

por segurança e direitos produz isolamentos (BAUMAN, 2009) e que, em 

contrapartida, requer reconhecimento. Essa ambivalência composta de 

ambiguidades e contradições marcam os lugares onde os sujeitos não se 

reconhecem.    

 Analisando o processo capitalista de produção e consumo do espaço urbano, 

e do lugar de morar dos pobres, reiteramos a proposição:  

 
 
Eis o que se pode afirmar acerca das habitações dos operários nas grandes 
cidades: o modo como é satisfeita a necessidade de um teto é um critério 
que nos permite saber como são satisfeitas as outras necessidades. É 
muito fácil concluir que nesses sujos covis só pode morar uma população 
esfarrapada e mal alimentada (ENGELS, 2010, pp. 107 – 108). 
 

  
 Em tempos de pós modernidade a ideia de lugar de pobreza produz os 

mesmos efeitos das análises do século XIX, pois historicamente se construiu o 

estereótipo estigmatizante sobre os pobres, sobre os lugares da pobreza e de como 

ocorrem as relações entre eles na busca pela sobrevivência. COHAB e Vila 

Municipal, mesmo considerando suas diferenças se apresentam como lugares de 

pobreza, não absoluta em sua totalidade, mas relativa em suas condições de vida.  

 

 3.2.4 – O estigma de morar em Carapicuíba 

 

 Morar nos bairros em análise traz, em sua complexidade da totalidade que é o 

morar em Carapicuíba. No decurso das entrevistas ao relacionar a cidade, o lugar de 

morar e de como é visto o morador da cidade, os entrevistados narram uma série 

estigmatizações decorrentes por morar em Carapicuíba. Quando perguntados sobre 

o constrangimento sofrido por morar em Carapicuíba dizem: 
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Ailton: _ Não vou dizer que só fui constrangido, mas quando falei que era de 

Carapicuíba. Quando se fala ser daqui as pessoas te olham meio torto, daí 

você tem que explicar. Mostrar que a cidade não é só o que falam de mal, 

mas que aqui tem trabalhadores também (AILTON, Morador da COHAB 2). 

 

 

 

Lucy: _ Várias brincadeiras, piadinhas na escola. Tipo você mora na Cohab, 

você mora onde não tem nada. Lá na Fatec, no primeiro dia de aula eu falei 

que morava aqui e logo veio a piada. Carapicuíba o lugar que fede (LUCY, 

Moradora da COHAB 2). 

 

 

 

Lígia: _ Direta e indiretamente. Na escola as piadinhas, em outros lugares, 

as pessoas riem quando se fala onde mora. Carapicuíba é mal vista, somos 

chamados de favelados, bandidos, nóias, traficantes. Entre os moradores 

da cidade também, o pessoal da COHAB olha para nós e fala que somos 

favelados, as mulheres são prostitutas, os homens vagabundos e 

traficantes. Como se eles fossem perfeitos (LÍGIA, Moradora da Vila 

Municipal). 

 

 
 
Joel: _ Rola um preconceito do pessoal de outras cidades com a gente de 
Carapicuíba. Acho que isso vem de Carapicuíba ser uma cidade dormitório, 
desde de sua formação ela foi feita para isso, alojar os trabalhadores, não é 
à toa que tem Cohab a torto e a direito aqui (JOEL, Morador da Vila 
Municipal). 
  

 
 
Jerônimo: _ Uma vez quando trabalhava em Osasco, numa escola os 
alunos me perguntaram onde eu morava. Disse que era de Carapicuíba, na 
Cohab, daí vieram as chacotas por que eu era pobre, que morava na 
Cohab, na periferia, etc. (JERÔNIMO, Morador da COHAB 2). 
 

 Quando se inverte a questão colocando o entrevistado na condição do outro, 

daquele que recebe a informação de conhecer alguém que mora em Carapicuíba, as 

respostas são: 

 
 
Joel: _ Seria preconceituoso, porque infelizmente aqui tem características 
de favela, iria associar tudo isso a violência, um lugar de medo (JOEL, 
Morador da Vila Municipal). 
 
 
 
Ronaldo: _ Ser carapicuibano é marcado como bandido, isso é algo que 
precisa ser mudado, pois a maioria da população é esforçada busca 
melhorar sua situação (RONALDO, Morador da COHAB 5). 
 
 



137 
 

 Como observado, se entende que há preconceito para com os moradores de 

Carapicuíba, ao assumir o lugar. Aprofundando o problema do preconceito do lugar, 

encontramos as seguintes devolutivas: 

 
 
Leandro: _ É uma cidade discriminada, falar que é morador de Carapicuíba 
em outra cidade é preconceito, inclusive no trabalho na escola, falar é correr 
o risco de ser visto como mal elemento. A minha sensação por morar aqui é 
de que é uma cidade dormitório, um lugar que não tinha e não dá 
perspectivas de melhora, não existe campo para expandir... (LEANDRO, 
Morador da COHAB 5). 
 
 
 
Lucy: _ Preconceito existe, e creio que há possibilidade de que existam 
pessoas que analisem as coisas pela aparência... (LUCY, Moradora da 
COHAB 2). 
 
 
 
José: _ Existe o preconceito da violência, de que a cidade é abandonada, a 
própria população espalha esse preconceito nos lugares onde trabalha, 
estuda, além da mídia dar muito enfoque para isso. A imagem de 
Carapicuíba é criada pelo próprio morador de Carapicuíba (JOSÉ, Morador 
da Vila Municipal). 
 
  

 Diante do quadro descrito pelos atores sociais de Carapicuíba, se colocou em 

pauta a possibilidade de esconder o lugar, ou seja, o morador não assumir em 

certas circunstâncias sua cidade, seu lugar de morar. Em resposta se observa: 

 
 
Catarina: _ Sim, pois existe preconceito, antes tinha mais vergonha de dizer 
que sou daqui, hoje consigo lidar melhor com isso, mas é muito ruim. O 
constrangimento vem depois que você fala, quando as pessoas te olham e 
falam caramba você mora lá, nossa tem muita favela e bandido lá 
(CATARINA, Moradora da Vila Municipal). 
 
 
 
Ailton: _ Sim, porque as pessoas vão te olhar de forma diferente, com medo 
de você ser bandido ou coisa assim. Por exemplo, ir em Alphaville não te 
deixa em situação confortável, lá as pessoas tem dinheiro, e você que é 
daqui é pobre, é inferior, isso também ajuda em esconder o lugar onde você 
mora (AILTON, Morador da Vila Municipal). 
 
 
 
José: _ Em algumas vezes, para fazer uma presença para as meninas. Em 
festas fora daqui, quer chamar atenção e daí você inventa que mora em 
Osasco, em Barueri isso conta ponto a favor (JOSÉ, Morador da Vila 
Municipal). 
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Joel: Sim, principalmente para as menina, porque rola um preconceito sobre 
Carapicuíba, as pessoas não sabem onde fica. Quando conhecem as 
pessoas acham que aqui é favela, é violento, e associam isso ao lugar e a 
todos que moram aqui. Tipo os moradores de outra cidade acham que 
somos mais pobres do que eles porque moramos aqui (JOEL, Morador da 
Vila Municipal). 
 
 
 
Jerônimo: _ Fora daqui ele esconde sua origem, ele deixa de ser ele 
(JERÔNIMO, Morador da COHAB 2). 
 
 

 Outro ponto levantado na observação e nas entrevistas é a relação do lugar 

com a pobreza. A estigmatização associada ao lugar está intrinsecamente ligada à 

pobreza do lugar, que na percepção dos sujeitos produz os rótulos de violência, 

sujeira, falta de instrução, entre outros. Ao tocar no assunto da pobreza, e relacioná-

la aos sujeitos e também a cidade, obtemos:  

 

 

Ailton: _ Todos somos pobres, as pessoas trabalham acabam deixando os 

filhos largados, sem creche. A pobreza não é financeira, todo mundo corre 

pra sustentar a família, mas há um tumulto na cidade. Aí acontece os 

acidentes, a mãe deixa o filho em casa, o menino vai brincar na lagoa como 

ontem mesmo o menino morreu afogado no laguinho aqui do km 21, no 

parque dos Paturis (AILTON, Morador da COHAB 2). 

 

 

 

Marco Antonio: _ Triste eu dizer isso mas é sim, Carapicuíba é uma foto da 

pobreza (MARCO ANTONIO, Morador da Vila Municipal). 

 

 

 

Claudia: _ Sim, as favelas, as vilas, os amontoados de casas, falta de 

saneamento, etc. É observável que há pobreza (CLAUDIA, Moradora da 

COHAB 5). 

 

 

Leandro: _ Sim a discriminação maior é por ser um lugar pobre, tem a 

questão do nome também, mesmo sendo um nome indígena as pessoas 

caçoam pelo significado, mas o forte mesmo é o lugar pobre. Antigamente, 

quando você pegava o trem na Júlio Prestes a última estação era 

Carapicuíba, daqui se pegava outro trem para Itapevi, ou seja era o fim da 

linha que ligava à capital (LEANDRO, Morador da COHAB 5). 

 

 

 

Ronaldo: _ Essa marca é do município, ela não é atrelada a uma pessoa. 

Vinculada a questão da pobreza, que leva as pessoas entrarem na 

criminalidade. É uma imagem de cidade pobre, onde os moradores que 

moram aqui são bandidos por serem pobres. A população tenta mudar isso, 

a cidade precisa de ações que promovam a melhoria para os olhos dos 
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outros e assim possam ver a cidade de forma diferente (RONALDO, 

Morador da COHAB 5). 

 

 
 
João: _ Nossa periferia é pobre, mas temos que ver o dinheiro pra cidade 
que tem quase 500 mil pessoas. É muita gente para pouco dinheiro, e aí vai 
faltar médico, creche e outras coisas. As despesas são altas, e o que entra 
é pouco. Além de cada dia que passa chega mais gente aqui em 
Carapicuíba. Esse pessoal vem de Santo Amaro, lá da Zona Leste e acaba 
aqui. Outras cidades caçam lugar para gastar seu dinheiro, como em 
Barueri, aqui a gente não tem. Quando a TV vem aqui já é pra arrebentar, 
porque é fato que a carestia é grande, mas ela não mostra que não tem 
dinheiro para mudar isso (JOÂO, Morador da Vila Municipal). 
 
 

 Na busca de compreender os processos estigmatizantes da pobreza do lugar 

sobre os sujeitos, foi indagado aos moradores, se os mesmos se enxergam como 

pobres. Dentre os moradores da COHAB, dois responderam afirmativamente e cinco 

não se enxergam como pobres. Quanto aos moradores da Vila os números são de 

nove afirmativas e uma negativa para o reconhecimento de ser pobre. Quando se 

altera a pergunta para a visão do Outro, ou seja, como os de fora os enxergam todos 

respondem que o lugar, a cidade de Carapicuíba, é de pobreza, então são vistos 

como pobres devido ao lugar. 

 Esse reconhecimento da pobreza apresenta uma contradição com a 

proposição de que a pobreza política é a negativa de se reconhecer como pobre 

(DEMO, 2012). Dentre os moradores analisados apenas cinco participam de 

atividades relacionadas à política, os demais se mostram desinteressados de ações 

políticas e mesmo associativas. Disso resulta a perda de representatividade das 

Associações de Bairro que, para tais moradores, se tornaram gabinetes políticos de 

candidatos que só aparecem no bairro em épocas de eleições. Na verdade a 

contradição é mais complexa, pois, ao se reconhecer como pobres, o entendimento 

se faz no âmbito material e não no político. Assim, o reconhecimento da pobreza 

não contempla a proposição que Demo (2012) defende indo ao encontro da 

afirmação de Santos (1996b) de que vivemos num espaço sem cidadãos.  

 Permanecendo nas análises de Santos (1996b) encontramos o indicativo 

mais compreensivo no tocante ao exercício da cidadania. Compreendendo que no 

Brasil o termo é permeado de valoração que conduz ao receptor a inferioridade (DA 

MATTA, 1997), que a ausência de uma educação emancipatória promove uma 

cidadania “pequena” (DEMO, 2012). Contudo, esses elementos compõem um 

processo mais complexo e permanente na sociedade capitalista, que é desconectar 
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os sujeitos de sua realidade, dessa forma o cidadão passa a ser consumidor, seja do 

espaço, de produtos, de status, tudo na vida social é comprado e ofertado pelo 

mercado. Nesse mercado, só é sujeito aquele que é capaz de adquirir os símbolos 

que a cidade e o urbano oferecem. Dessa forma, o cidadão é pormenorizado, a 

essência universalista que o termo inspira se dissipa nas relações capitalistas de 

produção e consumo (SANTOS, 1996b). 

Durante o período de observação direta e participativa, ficou claro que a 

Associação do Bairro não realiza reuniões, e que um de seus ex-presidentes atribui 

isso aos próprios moradores, que visam muito mais o interesse pessoal do que o 

coletivo do bairro. Outra questão recorrente é a ação das Igrejas dentro dos bairros 

estudados, tanto na COHAB como na Vila Municipal o número de Igrejas é alto: a 

cada quadra pelo menos três portas chamam fiéis para o culto. A Igreja Católica 

conta com uma Igreja dentro da Vila Municipal, no lugar onde no passado foi o 

Matadouro, ao lado existe uma Igreja Evangélica. Na COHAB, existem três Igrejas 

Católicas e pelo menos vinte Igrejas Evangélicas, tanto católicos como evangélicos 

buscam melhorias para o bairro, mas, como a Associação de Moradores, acabam 

recaindo nos favores políticos. É comum, em ambas Instituições religiosas a 

presença de políticos sendo agradecidos por realizações advindas dos pedidos dos 

clérigos e dos pastores. Para alguns moradores, esse processo se reflete em 

aproveitamento político, onde o indivíduo pouco importa de fato, já que os problemas 

estruturais do bairro e do cotidiano pouco se alteram com tais ações. Dentre os 

entrevistados todos assumem uma religião, mas a minoria se declaram participantes 

assíduos, os católicos são em número de 8 em que apenas 2 acompanham os 

trabalhos da Igreja frequentemente, já os evangélicos são em número de 9 e destes 

5 vão regularmente aos cultos, um dos entrevistados se declarou espírita kardecista 

e por consequência, precisa sair do bairro para participar dos encontros no centro da 

cidade. 

Ainda em observação sobre as práticas religiosas, constatou-se que há 

algumas iniciativas de organização das Igrejas, em especial conseguem atingir um 

grupo restrito de jovens, dos quais as famílias participam de forma sistemática da 

vida da Instituição. Na prática conseguimos acompanhar em algumas noites a oferta 

da “sopa” aos moradores de rua no bairro da COHAB, em que a Igreja Católica 

promove essa Ação Social com a participação dos ministros de consagração. 

Contudo, tanto a Ação da Igreja Católica, quanto das Pentecostais Evangélicas, 
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apresentam uma realidade diversa daquela percebida pelos sujeitos sociais, uma 

vez que visam constituir um apêndice de esperança futura, em que as ações 

individuais se contemplam da mesma forma em sucessos ou fracassos individuais. 

Analisando a questão das Associações de Moradores e as Ações Sociais 

promovidas pelas Igrejas, percebe-se que há uma ausência política na maioria dos 

moradores dos bairros e mesmo da cidade, já que, mesmo participando de uma ou 

de outra não se fazem engajar como membros de projeto de ação transformadora. 

Isso é reflexo da individualização da vida, do isolamento dos atores sociais em seus 

micros espaços delimitados pela circunscrição do lar, onde o Outro é visto como 

distante e o Próximo está somente dentro do pequeno círculo em que se sente 

protegido (BAUMAN, 2009). 

 Retomando a problemática do constrangimento de assumir o lugar de morar, 

seja o bairro ou a cidade, nossas indagações deixa em aberto a indicação de já ter 

sido constrangido pelo lugar de morar, seja no trabalho ou na escola. O resultado 

apresentado é que nove já foram constrangidos no trabalho, dez na escola e que, no 

total, onze dizem ter sofrido constrangimento por morar em Carapicuíba, 

independente do bairro onde vivem. 

Como visto, há um conjunto complexo de fatores que operam na produção e 

reprodução do estigma do lugar sobre seus moradores, numa retroalimentação 

permanente. Essa reprodução se faz tanto de forma simbólica, (BOURDIEU, 2011), 

como também material. É socioeconômica, cultural e relacional imbricadas numa 

estrutura maior que é o próprio sistema onde a segregação e a exclusão são marcas 

permanentes de um processo de espoliação urbana (KOWARICK, 1993). Na medida 

em que assume a condição de que cada homem vale pelo lugar onde está: o seu 

valor como produtor, consumidor, cidadão depende de sua localização no território 

(SANTOS, 1996b). Cabe em análise lembrar que a pobreza tem sim uma finalidade, 

qual seja, a de reproduzir a ordem social que é sua desgraça (SCHWARZ, 1990). E 

quanto à exclusão, vale lembra que ela ocorre de forma a incluir, mas uma inclusão 

diferente, pois se faz no sentido de desenraizar, expulsa para absorver de outra 

forma, produzindo um modo de vida marcado pela vulnerabilidade permanente.  
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 3.2.5 – Carapicuíba: problemas identificados pelos moradores. 

 

 Desenvolveram-se até aqui análises sobre as relações estigmatizantes entre 

os moradores de Carapicuíba, dentro da cidade, na perspectiva de dois bairros, a 

COHAB e a Vila Municipal. No segundo passo, observou-se a estigmatização para 

fora e para dentro da cidade pelos próprios moradores, em que suas marcas são 

identificáveis, sobretudo pelo lugar de pobreza.  

 Em continuidade temos a questão da cidadania em que os atores sociais 

identificam os problemas de ordem estrutural e de serviços, tanto para os bairros 

como para a cidade no todo. E também, a participação efetiva dos mesmos na 

transformação do lugar, para que os estigmas sejam descontruídos, onde o desejo 

de sair se altere para a necessidade de ficar e transformar a realidade da cidade. 

Entre os mais jovens o desejo de sair é mais forte do que entre os mais velhos, pois, 

quando se pergunta onde gostaria de morar apontam: 

 
 
Catarina: Sairia para morar no Centro de São Paulo, Pinheiros, Saúde. 
Devido aos acessos serem mais fáceis aos moradores de lá à cultura e ao 
lazer, bem como o trabalho. Exemplo, quando tem a virada cultural temos 
que ir para lá, minha vida está lá (CATARINA, 20 anos, Moradora da Vila 
Municipal). 
 
 
 
Jane: _ Se eu pudesse eu mudaria, moraria em Atibaia, tenho uma irmã que 
mora lá, diz que lá é muito bom, lá é interior, lá é bom pra trabalho, é bom 
pra estudo, é bom para as crianças. Eu tenho vontade de me mudar para lá 
(JANE, 24 anos,  Moradora da Vila Municipal). 
  
 
 
Ailton: _ Gosto daqui, gosto das pessoas, do lugar, mas mesmo assim se eu 
pudesse eu me mudaria daqui. É preciso que as pessoas venham conhecer 
aqui, para ver que não é isso que mostra na TV, que é um bom lugar, que 
as pessoas são boas (AILTON, 21 anos, Morador da COHAB 2). 
 
 
 
Lígia: _ Com certeza, pois não vejo melhora a curto prazo, e aqui não é um 
lugar onde eu possa viver e construir projetos para minha vida. Se pudesse 
eu mudaria para outra cidade. Lógico que se fosse para escolher, o 
Alphaville, mas sou mais realista gosto de Osasco (LÍGIA, 19 anos, 
Moradora da Vila Municipal). 
 

 
 
José: _ Sim, iria buscar em outra cidade que tivesse segurança, lazer, 
educação. Iria morar em Barueri. Mesmo assim, iria voltar sempre aqui para 
ajudar a melhorar. Apesar que se tudo que está sendo prometido hoje para 
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nós for feito já vai melhorar bastante (JOSÉ, 21 anos, Morador da Vila 
Municipal). 
 

 
 
Joel: _ Gosto, mas se pudesse sair daqui eu sairia. Se pudesse iria para 
qualquer lugar mais tranquilo do que aqui, iria para o interior, um lugar mais 
seguro. Sei que é difícil hoje, mas aqui se vê muita coisa ruim, o pior aqui é 
o medo que a gente vive (JOEL, 20 anos,  Morador da Vila Municipal). 
 

 O sentimento de recusa para com a cidade e o lugar é mais forte entre os 

jovens, não acreditam na transformação, e buscam se desenraizar do lugar 

estigmatizante. Contudo, foi questionado aos mais velhos, quais motivos levam a 

essa negação da permanência entre os jovens, no qual se verifica: 

 

 

Karla: _ Eu não penso em sair daqui, mas acredito que para eles é difícil ver 

o futuro daqui transformado, dá trabalho construir uma nova realidade de si 

e do lugar onde vive (KARLA, 37 anos, Moradora da COHAB 5). 

 

 

 

Jerônimo: _ Primeiro que temos aqui um problema de espaço, uma cidade 

com 35 km
2 

e uma população de quase 500 mil habitantes não deixa 

espaço. Para os jovens tem poucas opções, dentro da cidade ele tem que 

buscar opções fora da cidade. Além disso, muitos jovens recebem dos pais 

a influência negativa de que não adianta lutar para melhorar o seu lugar, é 

melhor ir para um outro lugar. É a ideia de que sempre foi assim, não tem 

como mudar, não adianta lutar (JERÔNIMO, 62 anos, Morador da COHAB 

2). 

 

 
 
Pereira: _ De acordo com o foco deles, eles não conseguem ver o município 
de Carapicuíba como um lugar gerido a trazer algo de bom para eles. 
Talvez no caso de alguns, que se sintam bem, não conseguem ver uma 
reorganização do lugar, que houvesse organização, moradia regularizada. 
Ele quer oportunidades, e tudo ele tem que fazer fora, se ele quer estudar, 
ensino superior, alguns deles não veem a faculdade como meio de 
promoção social. O olhar deles é esse, o que fazer numa cidade que não 
me traz nada, não tem cinema, não tem shopping, a cidade não oferece 
nada disso (PEREIRA, 40 anos, Morador de São Paulo). 
 
 

 No sentido de entender como se desenraizar, ou seja, se desconectar do 

lugar, promove junto aos jovens um futuro diferente daqueles que permanecem, foi 

obtido dos entrevistados:  

 

 

Karla: _ Não, não se pode se desconectar de suas origens, por mais que 

você queira o seu lugar está em você, mais do que você no lugar (KARLA, 

37 anos, Moradora da COHAB 5). 
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Leandro: _ Aí é uma faca de dois gumes, pois isso acaba por fazer com que 
ele tenha medo de sair. Eles entendem que o fora daqui não é para eles. 
Por ser carapicuibano ele é pobre, burro, maloqueiro, um conjunto de 
marcas que ele leva do lugar nele, ou pensa que leva. Marcas que são de 
qualquer periferia pobre (LEANDRO, 42 anos, Morador da COHAB 5). 
 

 

 Compreende-se que existe entre os mais jovens uma recusa do lugar e, entre 

os mais velhos uma busca por resgatar os interesses comuns para com o lugar e 

sua transformação.  Temos em análise que desenraizar não significa deixar de ser 

de Carapicuíba, pois o lugar te acompanha, faz parte da identidade, ou pelo menos 

fez parte de uma das identidades que se constituíram ao longo da vida (BOURDIEU, 

2012; CASTELLS, 1999; BAUMAN, 2005). A identidade negada, ou renegada, que 

os jovens apontam como fatores de falta de acesso, são marcas de uma identidade 

em que a nova organização social decorrente do sistema capitalista produz no 

século XXI, onde:  

 
 
As guerras pelo reconhecimento, quer travadas individualmente ou 
coletivamente, em geral se desenrolam em duas frentes (...) Numa das 
frentes, a identidade escolhida e preferida é contraposta, principalmente, às 
obstinadas sobras das identidades antigas, abandonadas e abominadas, 
escolhidas ou impostas no passado. Na outra frente, as pressões de outras 
identidades, maquinadas e impostas (estereótipos, estigmas, rótulos), 
promovidas por “forças inimigas”, são enfrentadas e – caso se vença a 
batalha – repelidas (BAUMAN, 2005, p.45). 
 
 

 As contradições apresentadas entre os mais jovens e os mais velhos em 

relação ao desejo de permanecer na cidade, marcam as diferenças geracionais. 

Enquanto os mais jovens advêm de uma sociedade cada vez mais marcada pelo 

consumo, incluindo nesse consumismo os lugares, os mais velhos tiveram a 

experiência de não ter o lugar na metrópole e assim seu enraizamento marca uma 

conquista, sua vitória na luta pelo morar e viver na cidade. Além disso, os jovens 

verificam que as instituições políticas pouco fazem para transformação da realidade 

do lugar e não acreditam que irão ocorrer tais mudanças no curto prazo. Reflexo da 

pobreza política apontada por Demo (2012), que mesmo tendo consciência de sua 

condição não promove meios associativos para fins, algo que também está presente 

entre os mais velhos. A fuga do lugar representa se livrar do estigma de viver numa 

cidade dormitório marcada pela pobreza, violência, falta de instrução e sujeira. 
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Repelir o estigma é o desejo dos jovens carapicuibanos e, para isso, o meio é 

sair do lugar, buscar novas identificações fora do alcance do rótulo que lhe fora 

atribuído: pobre, favelado, bandido, entre outros. Entretanto, vale salientar que, 

mesmo essa busca não está livre de negações, uma vez que ocorre a negação da 

apropriação de identidades, produzindo aqueles a quem a identidade é de subclasse 

(GOFFMAN, 2012; WACQUANT, 2005).  

 Como reflexos dessa negação do lugar temos um conjunto de problemas 

estruturais e sociais, que afetam direta e indiretamente a construção estereotipada e 

estigmatizada sobre os moradores de Carapicuíba. No roteiro semiestruturado e 

também nas entrevistas foi dado um espaço para que os sujeitos indicassem quais 

seriam os principais problemas dos bairros e da cidade, os apontamentos dos 

moradores foram: 

  

TABELA 4 – Problemas identificados pelos moradores 

CLASSIFICAÇÃO DO 

ÍTEM  

PROBLEMA IDENTIFICADO NÚMERO DE 

INDICAÇÕES 

1º EDUCAÇÃO 14/18 

2º SEGURANÇA 13/18 

3º LIXO 11/18 

4º SAÚDE 10/18 

5º URBANIZAÇÃO 7/18 

6º ÁREAS DE LAZER / MORADIA 6/18 

7º DROGAS / POLÍTICA / 

EMPREGO 

5/18 

8º TRANSPORTE 4/18 

9º POBREZA / TRÂNSITO  3/18 

10º PAVIMENTAÇÃO / 

ILUMINAÇÃO  

2/18 

11º BIBLIOTECA 1/18 

Fonte: Autor. 
 

 

 Os problemas indicados pelos moradores chamam atenção pelo fato da 

educação ocupar o primeiro lugar, visto que era uma questão aberta e sem 

limitações de indicações, e a cidade ter um grande número de escolas públicas 
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instaladas. O problema da educação merece ser aprofundado, analisando a relação 

da instituição escola com o fenômeno da estigmatização social da pobreza. 

 

 

IMAGEM 13 – Lixo acumulado na COHAB 

 Fonte: Autor. 

 

 Os itens como segurança, lixo e saúde que também tiveram alto número de 

indicações decorrem da falta de estrutura da cidade para atender e oferecer serviços 

públicos à sua população. Em bairros como a Vila Municipal tais questões se 

agravam devido à própria organização do bairro em becos e vielas sem iluminação 

pública, além de não ter no bairro posto de saúde ou mesmo de vacinação. Segundo 

os moradores o problema do lixo na cidade é permanente, pois é depositado em vias 

públicas, bem como há deficiência do poder público na coleta semanal. A ausência 

de uma política educativa e coleta constante para que não se produza o efeito de 

percepção de lixo amontoado, promovem sobre a cidade o rótulo de um lugar pobre 

e sujo. Contudo, vale lembrar que tais problemas se reproduzem dentro de certa 

intencionalidade, pois suas permanências como insegurança e sujeira estão 

relacionadas diretamente aos lugares de pobreza (KOWARICK, 2009). 
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 A urbanização da cidade é precária, pois a ocupação desordenada do espaço 

gerou a falta de lugares para instalação de aparelhos como creches, postos de 

saúde, duplicação de avenidas e melhor estruturação das vias, exceto alguns 

bairros, entre eles, a COHAB. Além disso, o calçamento também é precário onde os 

pedestres concorrem com os veículos nas vias por espaço, uma vez que a falta de 

calçadas é ainda mais prejudicada pelo acúmulo de lixo. Tais problemas são visíveis 

e sentidos pelos moradores todos os dias, e para os que Carapicuíba visitam, lhes 

promovem uma imagem de abandono e descaso que a população enfrenta para 

viver e morar na cidade. Não menos importante, são os pontos de ônibus, que na 

maioria não existem de forma regular, são paradas onde os usuários ficam expostos 

às intempéries climáticas sem qualquer tipo de proteção.  

 Ainda referente à urbanização e a mobilidade na cidade, temos que o 

crescente acesso das camadas mais pobres ao carro e a moto nas últimas décadas, 

não vieram acompanhadas de infraestrutura para atender essa demanda pela 

cidade. Carapicuíba, em suas vias principais como a Avenida Inocêncio Seráfico, há 

pelo menos duas décadas o congestionamento em ambos os sentidos, faz uma 

viagem entre a Aldeia e o Centro demorar até uma hora. Entretanto, vale salientar 

que a Estação da CPTM de Carapicuíba, é uma das mais bem estruturadas da Linha 

Diamante28, com acessibilidade aos deficientes e bem sinalizada. Porém, o entorno 

da Estação é precário, onde o Terminal está em construção há dois anos sofrendo 

constantes paralisações, levando os usuários às condições precárias e vulneráveis 

na ida e retorno do trabalho, já que os ônibus usam uma área sem cobertura e sem 

pavimentação para embarcar os passageiros, e ainda, nessa área não há iluminação 

adequada para que haja uma mínima sensação de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Linha que liga a Estação Júlio Prestes à Estação Itapevi da CPTM. 
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IMAGEM 14 – Terminal Rodoferroviário de Carapicuíba 

 Fonte: Autor. 

 

 Os problemas levantados pelos moradores, indicam um lugar de pobreza 

material, social e política. Essa confirmação pelos sujeitos em reconhecer que seu 

lugar de morar é de pobreza mostra uma consciência real dos problemas existentes, 

que, entretanto, não produz a sensação e a necessidade de associação para 

transformação. O reflexo desse movimento para dentro de cada um, ou seja, de uma 

vida individualizada, sem a adesão pelo bem comum, se traduz por uma ausência de 

cidadania, (DEMO, 2012). Tal afirmação se fundamenta nas análises que 

interpretam o território e, as marcas que este se fixa nos sujeitos, produzindo a 

subclasse que apresenta a identidade marcada pelo lugar, ou que tenha negado o 

direito de ter uma identidade socialmente reconhecida e aceita como “normal” 

(GOFFMAN, 2012; KOWARICK, 2009; BAUMAN, 2009; WACQUANT, 2005; 

BOURDIEU, 2012). 
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 3.2.6 – Percepções sobre o morar em Carapicuíba na perspectiva dos grupos 

analisados. 

  

 Como apresentado temos um retrato de que o morar em Carapicuíba é 

marcado por um conjunto de elementos materiais, simbólicos e relacionais que 

marcam os sujeitos sociais no lugar e para fora dele. Essa percepção de que os 

estigmas acompanham os atores são denotados pelos três grupos analisados: 

jovens, adultos e velhos.  

 Entre os jovens identificamos que a maioria apresenta uma negação quanto 

ao lugar, sendo exceções os que acreditam ser possível mudar tal realidade. Os 

processos de encobrimento são mais recorrentes nesse grupo, devido as relações 

sociais estabelecidas para fora do lugar e da cidade, seja na escola, no trabalho ou 

nos lugares de lazer e consumo. A negativa em ser carapicuibano indica que o 

estigma que recai sobre assumir a condição de morador da cidade infere ao locutor 

um conjunto de marcas depreciativas, que o mesmo não quer ou não aceita serem 

imputadas a ele. Além disso, a falta de perspectiva em relação ao futuro do lugar e 

de seu futuro no espaço da metrópole promove entre os jovens a negação da 

negação, nega ser carapicuibano e nega ficar em Carapicuíba para transformar sua 

realidade (GOFFMAN, 2012; BOURDIEU, 2012; WACQUANT, 2005).  

 No grupo dos adultos encontramos uma relação dupla de proximidade e 

distanciamento: reconhecem que o lugar tem as marcas da pobreza, e que isso 

afeta o cotidiano dos moradores. Porém, tal percepção não promove nesse grupo o 

associativismo para transformação, muitos trabalham fora da cidade, retornam ao 

final do dia e nos finais de semana se retiram para o lazer fora cidade. Esse 

processo distancia os atores sociais de sua vizinhança, de sua comunidade, do 

bairro, reforçando a ideia de que os problemas são individuais, e portanto, devem 

ser resolvidos no âmbito de cada um. Os estigmas para esse grupo são reflexos da 

cidade dormitório que foi produzida para abrigar os pobres trabalhadores e suas 

famílias, e ainda, que tal marca é permanente. Analisam que os mais jovens não 

enxergam possibilidades na cidade, por isso, a necessidade de ir embora, criar 

raízes em outros lugares, pois eles mesmos se pudessem sairiam para mudar sua 

realidade. Isso denota, que a ideia de transformar a realidade é vista como peso 

para os adultos que não querem se envolver na política da cidade, já que poucos 
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participam da vida política do bairro e da cidade (DEMO, 2012; BOURDIEU, 2012; 

BAUMAN, 2003).  

 Entre os mais velhos se observa uma mescla de saudosismo com descrença, 

uma nostalgia dos tempos em que a cidade e os bairros tinham associações e 

movimentos ativos em busca da transformação do lugar em que vivem, descrença 

de que o presente e o futuro promovam novos processos de transformação e de 

associação. Compreendem que as marcas que recaem sobre os moradores advêm 

do lugar, e que esse lugar é fruto da ação desses moradores, mesmo com tal 

cenário se enxergam como vencedores na sociedade desigual, pois conseguiram 

seu lugar para viver (BAUMAN, 2003; WACQUANT, 2005; KOWARICK, 1993). 

 Ao analisar os três grupos temos elementos reiterados, a descrença na 

mudança do lugar, a presença do estigma social da pobreza e não associativismo se 

repete em todos. Tal percepção reforça a perda de força do associativismo e a 

ausência de cidadania entre os moradores, reflexos da pobreza política, material e 

simbólica que acompanha os indivíduos no cotidiano, (DEMO, 2012). Percebemos a 

compreensão de uma hierarquia social advinda do lugar, em que os sujeitos detêm o 

status alcançado no jogo social, em que as classes mais pobres estão quase que 

naturalizadas ao lugar estigmatizado, se tornando produto da própria contradição 

criada pela ocupação do espaço da RMSP (PIERUCCI, 1999; BOURDIEU, 2012; 

WACQUANT, 2005; VILLAÇA, 1999; KOWARICK, 2009). 

Os reflexos da ausência de cidadania promovem a condição de subclasse, 

pois os interlocutores não se enxergam como parte do processo de estruturação e 

espoliação promovidas pelo sistema capitalista. Com isso, a segregação entre os 

próprios segregados ocorre de forma relacional, simbólica e material, produzindo os 

outsiders da periferia, os que chegam depois nos lugares de pobreza, são os mais 

pobres, daí devem ir para mais longe, a fim de evitar o relacionamento com o 

objetivo de manter certa pureza entre os impuros (KOWARICK, 1993; WACQUANT, 

2005, GOFFMAN, 2012; ELIAS e SCOTSON, 2000). 

 Tais contradições demonstram que os lugares de pobreza trazem em si a 

complexidade do viver sob a égide de um modelo espoliativo, que produz fronteiras 

entre os sujeitos, distancia os mesmos de sua realidade relacional, promove uma 

competição desigual entre os desiguais na busca pelo seu lugar, onde o lugar não é 

de ninguém. Em que pese a existência da Associação de Bairros, ou Amigos de 

Bairro, as Ações Sociais promovidas pelas Igrejas e Sociedade Civil, a participação 
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dos atores é rarefeita, sem sentimento de pertencimento, descrentes de que tais 

ações possam de fato produzir efeitos em sua vida. Esse esfalecimento do modelo 

associativista aponta como resultado que a dinâmica do vivido está se tornando 

individualizada ao extremo, onde a compressão do espaço e tempo tornam as 

relações superficiais sem raízes e isso se reflete na vida comunitária (MARTINS, 

2009; BAUMAN, 2003; HARVEY, 1992; SANTOS, 1996b). 

 Entretanto, há entre os moradores da pobreza, uma proximidade relacional, 

uma pequena rede de solidariedade que se estabelece em pequenos núcleos, onde 

uns ajudam os outros como podem. Isso reflete que o associativismo organizado, 

como instrumento de transformação está perdendo espaço para tais redes que 

visam proteger, cuidar dos que estão próximos, seja em relação a se preservar do 

externo, seja para inclusão ao externo, uma vez que o espaço do cidadão na RMSP 

está demarcado por sua inserção subordinada ao próprio sistema que produz e 

reproduz segregações e desigualdades entre os sujeitos (SANTOS, 1996b; 

MARTINS, 2009; KOWARICK, 2009; VÉRAS, 2012; SAWAIA, 1995). 

 Portanto, a ausência de cidadania, a reprodução dos estigmas, o 

reconhecimento da pobreza, a reprodução das desigualdades estão presentes nas 

áreas estudadas e como reflexo marcam a subjetividade de cada indivíduo. Apontar 

as diferenças relacionais entre os grupos não significa encobrir as semelhanças que 

apontam as contradições que existem no morar e viver numa área estigmatizada na 

RMSP. 

 

3.2.7 – Educação na Cidade Dormitório: o papel da escola para cidadania 

emancipadora. 

 

 A princípio, o tema educação seria o vetor principal de nossa abordagem, 

porém, a amplitude do problema requer um aprofundamento maior, sobretudo para 

identificar as hipóteses que levam a escola pública a incorrer na estigmatização das 

camadas mais pobres em regiões periféricas. Esse fenômeno constituiria uma 

grande contradição do papel da escola que é promover a autonomia emancipadora 

dos sujeitos sociais. Contudo, o apontamento dos moradores de que a educação é o 

principal problema da cidade, nos faz realizar uma análise dos índices de qualidade 

e de como a cidade mesmo tendo alto número de escolas, não apresenta a prática 

de uma cidadania emancipadora em seus sujeitos, promovendo a superação da 
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pobreza política (DEMO, 2012). Mesmo tendo claro que a escola, por si só, não 

consegue garantir tal efeito. Para responder ao problema, realizamos um 

comparativo entre os resultados das escolas da Vila Municipal e da COHAB, tendo 

em vista as diferenças entre elas, bem como suas semelhanças, depois um 

comparativo macro entre a cidade e a RMSP.  

 A escola pública é de fato o local de lazer para muitos dos jovens da cidade 

nos finais de semana, além de que os responsáveis por essas crianças e 

adolescentes, na maioria trabalham fora da cidade, só retornam para casa no final 

do dia, início da noite. Daí o rótulo de cidade dormitório e que, no entanto, não é só 

dormitório para os filhos desses trabalhadores. Quando os entrevistados apontaram 

a educação como problema fundamental da cidade e dos bairros em que moram, na 

verdade outros problemas ocorrem em decorrência desse. A ausência de aparelhos 

públicos de lazer leva jovens à criminalidade e ao consumo de drogas, à violência 

que gera insegurança, à falta de emprego na cidade que induz direta e indiretamente 

as movimentações intraurbanas diárias em meios de transporte precários e 

superlotados. Enfim, um processo que se desenrola no cotidiano sem que os atores 

sociais tomem conhecimento, de fato, do todo que é a problemática estrutural de 

uma cidade dormitório marcada pela pobreza e fruto de um processo de segregação 

urbana. 

 Dentre as mais variadas possibilidades de problemas estruturais a serem 

indicados pelos moradores da COHAB e da Vila Municipal, a educação foi elencada 

como principal problema dos bairros e mesmo da cidade. A cidade de Carapicuíba 

conta com 57 escolas estaduais, 43 escolas municipais e desse total 10 são 

creches29, para atender uma área de 34,967 km2, ou seja, há 2,8 escolas por km2. 

Desses dados podemos inferir que não há falta de oferta de escolas, podemos 

compreender que o número de creches é reduzido para uma população em torno de 

400 mil habitantes, porém o nível básico é assistido na soma de oferta da rede 

estadual e municipal, sem levar em conta as escolas particulares.  

 Quando tomamos os bairros em foco na pesquisa temos diferenças 

profundas, a Vila Municipal conta com apenas uma escola estadual, nenhuma 

creche ou escola de educação infantil. Quadro que reforça o sentimento de descaso 

do poder público sobre o lugar, visto que, por ser considerado irregular no Plano 
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Diretor (2011), não contempla ações interventivas para oferta de infraestrutura para 

os moradores, nem lugares para aparelhos de serviço público. Diferentemente da 

COHAB, em que as escolas se apresentam em grande número pelo bairro, sendo 

possível escolher em qual delas quer se matricular o filho. A COHAB tem a maior 

concentração de escolas por km2 da cidade.  

 Em análise os dados entre as escolas localizadas na RMSP, temos que os de 

Carapicuíba apresentam índices inferiores aos dos municípios vizinhos, tomando 

como base os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica30 (IDEB), 

temos que a cidade está na média nacional com 5,1 nos anos iniciais e 4,1 nos anos 

finais do Ensino Fundamental. Porém em comparação com o Estado de São Paulo 

está abaixo que apresenta 5,6 no ciclo I e 4,3 no ciclo II, no ciclo II o índice de 

Carapicuíba é 4,2. Ao recortar para a escola da Vila Municipal temos que o IDEB da 

escola nos ciclos iniciais da educação básica os índices são de 4,3 no ciclo I, e de 

3,7 no ciclo II. Abaixo portanto, da média nacional e muito aquém da Estadual. Ainda 

como comparativo temos uma das escolas da COHAB, em que seu índice no ciclo I 

da educação básica é 5,4, e no ciclo II 4,1, com tais dados podemos inferir que a 

escola da Vila Municipal encontra mais dificuldades em desenvolver educação de 

qualidade junto à sua comunidade do que as escolas da COHAB.  

 Os dados do IDEB indicam que a cidade de Carapicuíba e o Estado de São 

Paulo estão acima das metas previstas pelo Governo Federal, porém a escola da 

Vila Municipal está abaixo e apresenta dificuldades em alcançar a meta. Em outra 

amostra, temos o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São 

Paulo31 (IDESP), o Estado de São Paulo apresenta índice de 4,24 no ciclo I da 

educação básica e 2,57 no ciclo II, já a cidade de Carapicuíba apresenta 3,95 no 

ciclo I e 2,32 no ciclo II, a RMSP apresenta 4,02 no ciclo I e 2,33 no ciclo II. Os 

dados mostram que a cidade de Carapicuíba está abaixo tanto do Estado como da 

RMSP, colocando os seus índices educacionais entre os piores do Estado. 

 Ainda com referência ao IDESP temos os dados da escola da Vila Municipal, 

com 2,26 no ciclo I da educação básica e 1,90 no ciclo II. Esse recorte mostra que a 

escola da Vila Municipal está abaixo do município, que está abaixo da RMSP e do 

Estado. Quando recortamos uma das escolas da COHAB, os dados obtidos são de 

4,49 no ciclo I da educação básica e no ciclo II o índice atingido foi de 2,59. Em 
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contraste os resultados demonstram que a educação na cidade é de fato um 

problema grave, e disso resulta o grande número de apontamentos pelos 

entrevistados do item nas entrevistas em profundidade.  

Em comparação a cidade de Osasco conta com 53 escolas estaduais e 49 

municipais32, sendo que Osasco tem uma área de 65 km2, a cobertura por escola é 

de 1,5 por km2, menor que a oferta de Carapicuíba.  

Outra cidade vizinha que merece observação é Barueri onde existem 25 

escolas estaduais e 108 escolas municipais33, sendo que a área da cidade é 64,2 

km2, a oferta de escola por km2 é de 2,07. Número inferior ao de Carapicuíba, a 

peculiaridade de Barueri é o número de estabelecimentos públicos municipais, 

superior aos do Estado, retrato que a difere tanto de Osasco como de Carapicuíba, 

que ainda guardam maior número de estabelecimentos estaduais. 

Outra perspectiva comparativa está nos resultados dos índices desses 

municípios em relação à Carapicuíba, onde o IDEB de Osasco é de 5,0 no ciclo I do 

Ensino Fundamental se colocando na média estadual e da RMSP, no ciclo II é de 

4,4 superior ao Estado de São Paulo e da média nacional. Já a cidade de Barueri 

apresenta 5,9 nos anos iniciais e 5,0 nos anos finais do Ensino Fundamental, sendo 

a melhor cidade da região nos índices do IDEB. Os números mostram que há 

proximidade entre Carapicuíba e Osasco nos índices, contudo, essa proximidade é 

relativa, uma vez que a oferta de escolas em Carapicuíba é maior que em Osasco. 

Salientando que a população de Carapicuíba é menor que a de Osasco, ou seja, há 

mais oferta para os carapicuibanos do que para os osasquenses. 

Quando focamos a comparação para o IDESP temos para Osasco 3,09 no 

ciclo I e 2,49 no ciclo II do Ensino Fundamental, abaixo de Carapicuíba nos anos 

iniciais e acima nos anos finais, ficando abaixo da média Estadual e da RMSP nos 

anos iniciais e acima nos anos finais. Na mesma perspectiva de análise a cidade de 

Barueri não apresenta dados do IDESP, a rede municipal que abrange os anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental não participou da avaliação estadual. 

Observando os resultados do IDEB e IDESP, temos que a educação é um 

problema presente em todos os municípios da RMSP, entretanto, em áreas de 

pobreza ele é aprofundado por uma série de fatores que levam ao desnivelamento 

do processo educativo. Carapicuíba e Osasco apresentam semelhanças em tais 
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processos que se refletem nos índices apresentados, já Barueri se difere no 

contexto estando acima dos vizinhos com índices acima das metas.  

A posse de tais dados nos remete a uma análise sobre o processo 

educacional na cidade, que mesmo tendo alto número de estabelecimentos de 

ensino, não consegue promover educação de qualidade às crianças e jovens. Em 

correspondência, a pobreza política e a cidadania “pequena”, se traduzem nessa 

falha educacional, pois sendo o papel da escola promover a autonomia 

emancipadora dos sujeitos, para que possam agir e transformar suas realidades, 

uma educação precária promove uma cidadania precária (DEMO, 2012). 

Contudo, a contradição merece deixar em aberto uma provocação para ser 

aprofundada sobre a questão problema da educação relacionada à cidadania. 

 
 
A educação não tem como objeto real armar o cidadão para uma guerra, a 
da competição com os demais. Sua finalidade, cada vez menos buscada e 
menos atingida, é a de forma gente capaz de se situar corretamente no 
mundo e de influir para que aperfeiçoe a sociedade humana como um todo. 
A educação feita como mercadoria reproduz e amplia as desigualdades, 
sem extirpar as mazelas da ignorância. Educação apenas para a produção 
setorial, educação apenas profissional, educação apenas consumista, cria, 
afinal gente deseducada para a vida. (SANTOS, 1996b, p. 154) 
 

   
 Os objetivos do nosso trabalho eram comprovar que há uma estigmatização 

recorrente e permanente sobre os moradores da cidade Carapicuíba, sendo os 

bairros da COHAB e da Vila Municipal utilizados como dimensões micro da 

totalidade representada pela cidade. Alguns dos elementos analisados por nossa 

abordagem atingem a educação como: a cidadania, a participação política, o 

associativismo, entre outros. Todavia, a representação social e o papel da escola 

nesses processos merecem um estudo próprio que possa contemplar a 

profundidade que o problema exige.    

 

3.3 – DO GELO AO CALOR,  DO CALOR AO GELO: implicações da sociabilidade 

marcada pelo estigma. 

 

 A cidade de Carapicuíba como descrita em seus aspectos formativos, e como 

os apresentados por seus moradores indicam um lugar de gelo e também de relativo 

calor, (VÉRAS, 1995; SAWAIA, 1995). É uma cidade de “gelo”, pois reflete um 

processo de gentrificação, como observa Ferreira (2010), onde as populações 
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originais acabam sendo expulsas por um urbanismo de mercado, que atraí para a 

região uma população com renda superior. Essa contradição entre o lugar de 

pobreza e o indivíduo pobre, traz algumas inferências, que residem no próprio 

sistema capitalista em sua etapa neoliberal. Entretanto, tais fenômenos não 

conseguem desconstruir a anormalidade do estigma territorial, os novos moradores 

terão que viver com uma marca, de morar e viver num lugar pobre (GOFFMAN, 

2012; WACQUANT, 2005). 

 Os bairros da COHAB e da Vila Municipal, bem como a cidade de 

Carapicuíba, não apresentam homogeneamente uma população pobre, excluída e 

segregada por seus aspectos materiais, nem está relacionada à ideia de oposição 

entre ricos e pobres. Porém, há sim, nesses bairros, bem como em toda a cidade, o 

sentimento de viver num lugar pobre. Sawaia (1995) indica que mesmo um morador 

de uma região pobre da cidade de São Paulo descreve com orgulho sua cidade, pois 

está representa um lugar de riqueza de poder. Em contrapartida, a maioria dos 

moradores de Carapicuíba indicam sua cidade como um lugar de abandono, sem 

serviços públicos, sem acesso ao emprego, de criminalidade e violência, entre 

outros. De forma a constituir a sensação de uma subclasse, entre os que vivem em 

lugares de menor acesso a tais direitos que compõem a cidadania, ou seja, 

prevalece o “gelo”. 

 Para os moradores de Carapicuíba, o território em que vivem se traduz pelo 

não pertencimento, pela recusa relacional e uma negativa histórica, ou seja, um 

processo de desenraizamento, que segrega e exclui os próprio segregados num 

processo permanente de espoliação urbana (MARTINS, 2009; VILLAÇA, 1999; 

KOWARICK, 1993). Se no passado tivemos um processo de segregação pautado 

pelas relações de centro e periferia, na fase atual de ocupação e organização do 

espaço urbano se observa a permanência desses modelos, e ao mesmo tempo 

novas formas de segregação, como observa Véras (1995) o espaço que é produzido 

e trocado como mercadoria, produz o efeito de apartar dos espaços com melhores 

condições e benfeitorias os desprovidos de condição material.  

 Contudo, vale ressaltar que entre os entrevistados existe uma valoração do 

Outro próximo, do vizinho, do amigo, dos pares e isso na concepção de Sawaia 

(1995), representa o calor do lugar, pois há uma identificação entre os sujeitos como 

iguais. Demonstra uma construção solidária entre os mesmos que não se reporta 

para organização, associação ou luta comunitária por transformações no bairro ou 
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mesmo na cidade. É uma rede de solidariedade fechada, entre conhecidos próximos 

que se cuidam e se ajudam tanto na Vila Municipal como na COHAB. E mais, essa 

solidariedade ocorre dentro das relações no lugar, pois fora dele há sua recusa 

devido ao estigma que ele representa, onde ocorre o fenômeno do encobrimento 

(GOFFMAN, 2012). 

 Ainda na perspectiva de análise de redes de solidariedade em lugares de 

pobreza, podemos compreender que tais relações são marcadas pela proximidade 

territorial entre os moradores, que em muitos casos são parentes ou parentes de 

parentes. Além disso, o sentimento comum de isolamento, de que cada um deve se 

virar como pode em tais localidades promovem o fortalecimento de redes pequenas 

e fechadas (KOWARICK, 2009; VÉRAS, 2012; WACQUANT, 2005). Em 

complementaridade podemos analisar que a cidadania e o associativismo 

comunitário perderam força em lugares de pobreza. Dentre as razões desse 

esfriamento podemos destacar a individualização da vida, como também dos 

problemas, e assim cada qual se move pelos seus. Reforçando a proposição de 

Marx (2010), de que o sistema capitalista apartou o homem político do homem 

econômico, e nessa perspectiva os atores sociais se afligem em resolver suas 

demandas econômicas na busca de subsistência e perdem a consciência política de 

engajamento para lutas comuns.  

Desse modo, retornamos à questão das redes de solidariedade, pois onde a 

cidadania e o cidadão são vistos como elementos menores, ou mesmo marcados 

como sujeitos não privilegiados, no contexto social, (DA MATTA, 1997), a 

elaboração dessa rede de favores e trocas ameniza as dificuldades enfrentadas 

pelos moradores de lugares marcados pela pobreza, precariedade e vulnerabilidade. 

Tais redes são reflexos de um processo de exclusão, onde grupos marginalizados 

pelo sistema capitalista buscam incluir-se e participar do processo de globalização. 

Ainda que tais redes sejam pautadas em relações de proximidade e parentesco, 

onde favores e trocas marquem o grau de solidariedade entre seus membros é uma 

alternativa de inclusão e proteção. 

 Com isso podemos compreender que os moradores dos bairros em análise, 

bem como de Carapicuíba, estão à procura do “seu lugar”, uma vez que onde 

moram, não o representa. Tais análises apresentam uma tragédia que a 

modernidade não conseguiu superar que é a produção de desigualdades sistêmicas 

e que, na pós modernidade, são caracterizadas por seus reflexos, em que a 
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confiança nos Outros se perde no emaranhado urbano marcado pelo medo 

(BAUMAN, 2009). 

 O jogo social que ocorre na cidade, ou em perspectiva na RMSP, que se 

compreende como um complexo urbano no entorno de uma cidade mundial, 

(VÉRAS, 1995), é marcado por relações de aparência, em que o “ser” é relegado ao 

“parecer ser”. Assim os indivíduos que vivem em lugares marcados pela pobreza, ao 

negarem sua origem territorial ficam livres para buscar uma identidade que lhe seja 

palatável e socialmente aceita.  

 Relacionar o lugar de pobreza como homogêneo na atual conjuntura social da 

RMSP é um erro, pois há uma multiplicidade de atores sociais imbricados na grande 

diversidade existente no espaço urbano. Contudo, há uma construção estereotipada 

sobre moradores de lugares de pobreza, como é o caso de Carapicuíba, e por mais 

que seus indivíduos busquem a negação da negação perante o lugar as pessoas 

continuam sendo o seu lugar, da mesma forma que os lugares são suas pessoas 

(WACQUANT, 2005; BOURDIEU, 2012). 

 Quando se observa o lugar de pobreza como é o caso de Carapicuíba, se faz 

necessário entender o jogo hierárquico que existe na manipulação das diferenças e 

bem como os fundamentos que as alimentam, promovendo isolamentos e desejos, 

simbólicos e materiais. 

 
 
... nos quadros culturais de qualquer sociedade humana, sejam sociedades 
tradicionais holísticas, sejam as sociedades modernas individualistas, não 
existe diferença cultural que não se interprete ao mesmo tempo como 
diferença de valor, portanto, como hierarquia, explícita ou implícita 
(PIERUCCI, 1999, p. 32). 
 
 

 Bourdieu (2012) em análises sobre os efeitos do lugar, traz que espaço físico 

e social são diversos, pois o primeiro é marcado pela exterioridade mútua, e o 

segundo pela distinção dos agentes de acordo com sua posição social. Dessa 

forma, mesmo em locais urbanos em que os enclaves estabelecidos gerem a 

proximidade entre os diferentes, os valores simbólicos que operam na organização 

social os distanciam.  

 A marca que segrega é produzida no conjunto de relações simbólicas 

operadas na sociedade, o fenômeno da superficialização das relações sociais, que 

Bauman (1999) aponta como líquidas, se refletem naquilo que Harvey (2011) 

denomina de compressão do tempo espaço. As transformações que ocorrem na 
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sociedade pós moderna, não conduzem para superação das desigualdades 

historicamente erigidas pelo capitalismo e continua a produzir o que Véras (2004) 

denomina nômades urbanos.  

As características de tais áreas são violência, desemprego, baixa 

escolaridade, falta de infraestrutura básica, conforme aponta Queiroz Ribeiro (2009). 

Quando os poderes públicos atuam nessas localidades é sempre com ações 

paliativas, até que os interesses do mercado atuem em novas movimentações da 

pobreza pelo entorno ou enclaves da malha urbana. Compreender todo esse 

complexo de relações são fundamentais, que para Villaça (1999), permitiriam uma 

análise da totalidade que envolve os diferentes vetores constituintes da metrópole. 

As metrópoles brasileiras são marcadas por segregações históricas e 

permanentes, em que a pobreza e o lugar de morar incutem sobre os sujeitos 

sociais o estigma que exclui. Os efeitos do lugar, segundo Bourdieu (2012), 

acompanham os agentes sociais desde o seu nascimento, e o lugar de morar define 

sua posição na hierarquia social, como observa Carneiro (2009), que ao questionar 

tu mora onde, indica que a resposta dará ao receptor um conjunto de símbolos 

representativos, produzidos no tempo espaço, que aproxima ou distancia este 

daquele.  

Dessa forma, aplicar aos lugares na RMSP o entendimento de que suas 

relações são quentes, ou seja, que há calor no lugar (SAWAIA, 1995) não deixa de 

ter significado, porém, esse calor é relativo, pois dentro do jogo simbólico que 

hierarquizam as relações podem ser esfriados sem aviso prévio, produzindo um 

lugar frio, uma cidade do gelo (VÉRAS, 1995). Os carapicuíbanos estudados 

demonstram que a cidade para eles é fria, sem significado, de onde buscam sair ou 

esconder sua origem. Já os bairros recebem melhor avaliação, pois é um recorte de 

dentro para dentro, ou seja, retira da cidade seu micro espaço, do qual demonstra 

sentimentos, é uma relação mais quente, porém, ainda morna. Pois, o peso da 

estigmatização recaí também sobre o micro espaço, tendendo a maioria uma busca 

por um lugar que seja permitido assumir como seu, sem o peso de ter de responder 

uma série de perguntas sobre sua condição e lugar quando assumi-lo fora dele.  

Aquecer as relações dentro do espaço é um dos fundamentos para que o 

associativismo consiga a adesão a uma das identidades propostas por Castells 

(1999). Legitimar as relações entre sujeito, espaço, território produzindo a sensação 

real de pertencimento. Criar vínculos de lutas comuns, onde a resistência aos 
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modelos espoliativos e depreciativos sobre os sujeitos e os lugares seja 

transformada pelos próprios atores sociais. E assim, estabelecer uma rede de 

conexões solidárias que possam canalizar objetivos comuns para o futuro, onde a 

cidadania deixe de ser tutelada e passe a ser autônoma e emancipada (DEMO, 

2012). Caso os modelos estigmatizantes recorrentes e permanentes não sejam 

desconstruídos simbólica e materialmente, a cidade, o bairro, o lugar e as relações 

entre os sujeitos para com estes continuará sendo esfriada ao ponto do “gelo”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa desenvolvida para elaboração deste trabalho sobre a cidade de 

Carapicuíba confirmam as hipóteses levantadas sobre os processos de 

estigmatização na metrópole, em foco as regiões de periferia, onde os aspectos de 

pobreza produzem estigmas sobre os sujeitos. Isso vai ao encontro das perspectivas 

de que os sujeitos têm seu valor atrelado aquele dado ao seu lugar no espaço 

urbano. Ser morador de uma cidade pobre é carregar consigo todos os elementos 

simbólicos que se construiu sobre o “ser pobre” (SANTOS, 1996b; BOURDIEU, 

2012). 

  As mudanças decorrentes das transformações na RMSP nas últimas 

décadas não modificaram o quadro de Carapicuíba que permanece como uma 

cidade dormitório. A ausência de empregos, a falta de infraestrutura e de serviços 

para a população é uma marca que reiteradamente permanece. Isso gera a 

sensação de abandono em que os moradores devem buscar fora aquilo que 

contemple suas necessidades como: trabalho, educação, lazer, consumo, ou seja, 

tudo aquilo que o espaço urbano oferece como fundamentos da vida em sociedade. 

 A formação da cidade se fez por um processo histórico marcadamente 

estigmatizante, pois, desde o início, o lugar recebe algum tipo de estigma, desde o 

nome que, como herança indígena traz um significado depreciativo. O “lugar do 

peixe ruim”, só pode ser um lugar ruim. Essa afirmação é sentida pelos moradores, 

não quanto ao nome e sim quanto aquilo que o espaço habitado não lhe oferece. 

Outro aspecto dessa formação é a separação sistemática do rural para o urbano, 

sem que o urbano fosse devidamente erigido no curso de ampliação da RMSP.  

Em meio século a conurbação que promoveu a expansão metropolitana 

empurrou para o entorno um contingente populacional que os lugares distantes não 

estavam preparados para receber. Além disso, a valorização da propriedade 

associada a crescente demanda por espaço, onde a disputa por territórios é uma 

das marcas do sistema capitalista, produz espoliações urbanas onde o pobre é 

empurrado para longe de tudo (TENÓRIO, 2003; KOWARICK, 1993).  

 As chácaras e fazenda que existiam em Carapicuíba perpassaram o período 

Colonial chegando até o século XX, quando foram ocupadas desordenadamente 

para formar o exército de reserva de trabalhadores urbanos que se dirigiam para 

São Paulo. O crescimento da metrópole transformou seu entorno, os migrantes de 
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todas as regiões do Brasil chegavam a São Paulo sem ter onde e como viver, a fuga 

das agruras da extrema pobreza apresentava uma nova realidade a da pobreza 

urbana. O trabalho e a luta desses nômades urbanos por um lugar levaram os 

mesmos a depositar sua vida no sonho da casa da própria, como foi o caso da 

COHAB, ou então de ocupar e construir sua própria casa sem infraestrutura ou 

incentivo dos poderes públicos, como é o caso da Vila Municipal (VÉRAS, 2004; 

KOWARICK, 2009).  

 Os anéis no entorno da Capital, via de regra, são compostos por grandes 

áreas de pobreza, degradação ambiental, ocupações irregulares que colocam em 

risco os moradores em condições de vulnerabilidade permanente (BALTRUSIUS e 

PASTERNAK, 2003; KOWARICK, 2009). 

 O estudo de caso, desenvolvido com profundidade junto aos moradores dos 

bairros da COHAB e da Vila Municipal, aponta para uma urbanização historicamente 

marcada pelo jogo de segregações que o capitalismo impôs aos pobres. Processo 

que marca lugares e sujeitos, fragmentando e fraturando o espaço, produzindo as 

identidades deterioradas pelos estigmas de forma permanente (VILLAÇA, 2001; 

GOFFMAN, 2102). 

 A ocupação dos bairros estudados se deu em contextos diferentes, mas com 

o mesmo pano de fundo, a busca por moradia na metrópole. A COHAB como fruto 

de um projeto governamental que buscou minimizar o problema da favelização na 

RMSP e a Vila Municipal como resultado da ausência de moradias nessa mesma 

região moveram os contingentes que hoje ocupam tais localidades. Esse processo 

tanto da COHAB como da Vila Municipal, não tiveram no mesmo ritmo a oferta de 

serviços públicos que garantissem a urbanidade para tais populações. Mesmo a 

COHAB sendo um bairro planejado, os aparelhos de Estado chegaram depois e 

para a Vila Municipal ainda não chegaram. As diferenças entre os bairros, no tocante 

ao estrutural, são profundas, porém tais diferenças guardam semelhanças quanto à 

origem dos moradores na RMSP, pois chegaram à cidade em busca de seu lugar de 

viver. 

 Destacamos que áreas como Carapicuíba e os bairros estudados são 

comuns, sobretudo no entorno da metrópole. Pensar o espaço metropolitano 

desconectado seria reduzir o problema, assim compreendemos que Carapicuíba e 

seus bairros são partes de um todo complexo que é a RMSP. Os movimentos que 

ocorrem entre bairro, cidade e metrópole se fazem na forma inversa de maneira 
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permanente, daí a retroalimentação dos estigmas, da permanência na condição de 

cidade dormitório, da ausência de serviços públicos, entre outros. A inserção 

subordinada de Carapicuíba no contexto metropolitano relega aos seus moradores a 

condição de subclasse. 

 A construção da identidade com o lugar onde há pobreza, abandono e 

descaso é deteriorada. O jogo simbólico em que as identidades se apresentam 

exerce uma pressão sobre os sujeitos que buscam fora do lugar uma identidade que 

lhe dê o status social desejado. Essa busca é permanente, e a saída do lugar se 

apresenta como alternativa mais rápida para isso. Contudo, a fuga não significa 

apagar os estigmas que o sujeito carrega, pois a identidade estigmatizada será parte 

constituinte deste para qualquer lugar que venha ocupar.  

 Vale lembrar que o espaço construído dentro da lógica capitalista é um 

produto de consumo, onde cada qual tem o lugar marcado simbólica e 

materialmente por sua inserção nesta lógica. A luta travada entre os possuidores 

dos bens produzidos socialmente e os produtores destes bens sempre tende para os 

primeiros que ditam as regras pelas quais os segundos podem ou não requerer a 

saída do lugar de pobreza. Entretanto, o lugar permanece como de pobreza, mesmo 

que seus moradores não sejam pobres. Carapicuíba tem esse estigma, recorrente 

sobre os pobres e não pobres. Essa contradição mostra os efeitos da 

intencionalidade de produção de lugares para alocar os pobres na história da região.   

 Durante a pesquisa de campo tanto na observação direta e participativa, 

como nas entrevistas os problemas que caracterizam os bairros são estendidos para 

a totalidade da cidade. A questão educacional, o lixo acumulado, as vias sem 

iluminação, calçadas intransitáveis, falta de postos de saúde e atendimento médico, 

falta de segurança, itens que foram apontados pelos moradores e que se repetem 

por outros lugares onde o pobre foi colocado e deixado à própria sorte na busca pela 

sobrevivência.  

 Os bairros que guardam diferenças e semelhanças, também são marcados 

por um complexo jogo simbólico entre seus moradores. Os da Vila Municipal dividem 

o bairro em duas partes, onde a “Vila de cima” é para os mais antigos e seus 

parentes, local onde a pobreza é menor do que na “Vila de baixo” aonde os que 

chegaram depois devem buscar seu lugar. Essa segregação é característica entre 

os pobres, onde o mais pobre deve ser colocado longe, para evitar efeitos de 

contaminação e comportamentos indesejados. Estes outsiders acabam na Vila 
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Municipal vivendo sob o risco permanente, pois a parte de “baixo” está próxima à 

Linha da CPTM e avança até atingir a Lagoa. A área da “Vila de baixo” fica onde no 

passado existia um grande “lixão” a céu aberto. Os riscos vão desde desabamentos, 

contaminação pela água, pelo solo, ou ainda a reintegração de posse do terreno que 

pode ocorrer a qualquer momento.  

 A COHAB como os entrevistados descreveram é o melhor bairro da cidade. 

Vale lembrar que é o melhor bairro para os pobres, pois na cidade existe a Granja 

Vianna condomínio fechado de alto padrão. Os muros que separam a realidade da 

Granja Vianna à da cidade impedem que esta chegue a ela, os pobres que habitam 

Carapicuíba convivem com a proximidade territorial de Alphaville e da Granja. 

Retomando a questão da COHAB, mesmo tendo características de um bairro 

planejado as carências que atingem a cidade recaem também sobre a COHAB. O 

bairro é mais bem aparelhado, tem melhores indicadores econômicos, acessibilidade 

para os centros de trabalho e consumo, escolas, entre outros. Entretanto, o 

sentimento de pertencimento dos entrevistados com o bairro e com a cidade é de 

fuga. Na COHAB o fenômeno do tempo de moradia se repete como na Vila 

Municipal, pois os moradores da COHAB II se apartam dos da COHAB V e mesmo 

dentro das COHABs há novas segregações como no caso da COHAB V, onde os 

mais pobres estão nas “Malvinas”. Essa percepção não significa inferir aos 

moradores das “Malvinas”, que todos são pobres, mas os símbolos historicamente 

construídos sobre o lugar incutem aos seus moradores o rótulo de mais pobres entre 

os pobres.  

 As características da espoliação urbana e da estigmatização se reproduzem 

dentro dos lugares em que a intencionalidade promoveu tais processos. É a busca 

por se diferenciar, por conquista de um status social que o apresenta como sujeito 

na sociedade de consumo. Dessa forma, tanto na COHAB como na Vila Municipal, 

os jogos de segregação permanecem, sem que os próprios segregados 

compreendam que esse processo é intencional e acaba por coloca-los em condição 

de subalternidade permanente. A lógica de sua ação não é a lógica dos iguais a ele, 

mas daqueles que o dominam e estabelece as regras de ocupação do espaço 

urbano. A luta de classes é minada dentro da classe, onde os pobres buscam ser 

menos pobres empurrando outros pobres para mais “longe”.  

 Dentro do espaço do bairro e mesmo da cidade os jogos segregacionais 

funcionam tanto entre os mais antigos quanto entre os mais novos moradores do 
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bairro. Contudo, quando os carapicuibanos independentemente do bairro que 

moram estão fora da cidade, se tornam iguais em relação ao valor da localização. 

Assim, todos serão vistos como moradores pobres de uma cidade pobre, suja, 

violenta, onde falta tudo. A cidade dormitório onde ninguém vive, só dorme. O olhar 

do Outro sobre o lugar classifica e rotula, o estigma se afirma e a forma de fuga a 

ele é o encobrimento. Fora da cidade é melhor dizer que não é morador dela, assim 

os subterfúgios indicam assumir outro lugar como alguma das cidades vizinhas que, 

mesmo tendo pobreza é menos estigmatizada do que Carapicuíba.  

 O retrato de cidade dormitório pobre e sem infraestrutura reforça a ideia de 

que o descaso e abandono prevalecem sobre tal lugar e seus sujeitos. Esses 

elementos atuam no processo de hierarquização do espaço, do mesmo modo 

hierarquizam as pessoas e sujeitos nas relações sociais dentro e fora da cidade. O 

conjunto de símbolos que operam no plano material e imaginário constrói um tipo 

ideal de sujeito quando se refere aos moradores de cidades dormitórios ou de 

lugares de pobreza. Isso é retroalimentado sistematicamente para manutenção do 

sistema capitalista de produção e consumo dos lugares no espaço urbano da 

metrópole (PIERUCCI, 1999; BOURDIEU, 2012). 

 O acordo para o desenvolvimento de Carapicuíba que no passado foi selado 

entre o apito do trem e o avanço da ocupação urbana, hoje se estabelece entre os 

valores atribuídos ao lugar e o nível socioeconômico de seus moradores. Esse 

acordo se mostra pela ausência daquilo que é salutar para a vida na cidade e o 

direito de usufruir a mesma com qualidade e dignidade. Não há espaço para 

cidadania onde não existem as prerrogativas de atuação para o mesmo, a 

descrença dos moradores das áreas estudadas em um futuro melhor para a cidade 

retrata o enfraquecimento das Associações de Bairro, das Entidades e Instituições 

como as Igrejas e suas Ações Sociais, não se estabelecem redes de solidariedade 

fortes o suficiente para agir em prol de mudanças estruturais na cidade.   

 Observamos que o progresso prometido pela modernidade quando da 

industrialização e urbanização da vida não foram entregues aos seus beneficiários. 

A RMSP maior palco desse processo no Brasil, é ainda a que apresenta as maiores 

contradições entre o arcaico e o moderno, pois o lugar que produz a maior parte da 

riqueza material e cultural do país produz áreas de pobreza e degradação do 

humano. O sonho prometido pela vida de trabalho na metrópole não é senão para 

esses uma casa auto construída numa área irregular sem infraestrutura, vivendo sob 
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o risco e a aspiração da casa própria. O paralelo contraditório também ocorre dentro 

das áreas onde a casa própria já foi alcançada. Na COHAB um bairro 

marcadamente popular por sua origem, seus moradores buscam sair da condição de 

“popular”, pois seu significado é ser pobre. Assim, mesmo a vida de trabalho tendo 

garantido o lugar de viver, o mesmo advém carregado de valores simbólicos que 

marcam e alijam os sujeitos nas suas relações com a metrópole.  

 Assumir ser carapicuibano na metrópole paulistana é se declarar pobre, de 

longe, e isso poucos conseguem interiorizar de forma natural. A estigmatização vem 

do olhar do Outro, onde o medo e o distanciamento são característicos. Ocorre 

também nas palavras quando se refere aos moradores de tais lugares como: 

bandidos, prostitutas, marginais, favelados, pé sujos, entre outros. Os rótulos sobre 

as pessoas do lugar machucam, criam cicatrizes que mesmo curadas pelo tempo 

doem e lembram-se da condição a qual as mesmas estão submetidas. Daí entre os 

mais jovens a necessidade de fuga, ir embora do lugar, desenraizar sua identidade e 

construir uma nova história. A representação que cada sujeito constrói sobre si e 

para com os outros é influenciada pela dinâmica dos processos de estigmatização 

sofrida por este na relação com os outros, assim temos uma baixa auto estima entre 

os moradores de áreas periféricas de pobreza, pois sua representação é simbólica, 

material e relacional inferiorizada no contexto urbano que o cerca. 

 Os mais jovens acreditam que fora da cidade são iguais aos demais, desde 

que não assumam o seu lugar de origem, e isso os atrai como a metrópole atrai o 

migrante. Essa crença é uma farsa, pois mesmo que ele consiga sair do lugar, o 

mesmo o acompanhará pela vida não como uma identidade fixa e imutável, mas 

como parte constituinte do todo que é o sujeito.  

 Os mais velhos que sentem o saudosismo dos tempos em que na cidade as 

lutas por melhorias eram intensas, não acreditam em mudanças estruturais na 

cidade e no bairro. Acompanham esse pensamento os moradores de faixa etária 

intermediária entre 30 e 50 anos, pois não se engajam em projetos no bairro ou na 

cidade, a vida é fora dela, pois trabalham e consomem a metrópole fora do lugar 

onde moram. Essa afirmação reforça o estigma da cidade dormitório, pois os 

próprios moradores não compreendem ser possível a transformação do lugar.  

 As pequenas redes de solidariedade que se estabelecem são marcadamente, 

uma rede de favores e trocas, onde os mais próximos se ajudam nos problemas 

cotidianos. O sentimento de pertença não está relacionado a elas, os poucos que se 
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apegam ao lugar e o defendem o fazem pelo medo de fora, pois em um novo lugar 

os processos de fixação seriam os mesmo enfrentados quando da chegada em 

Carapicuíba. Enfrentar a segregação novamente é um trauma que estes não querem 

passar, pois seriam novamente os outsiders em terra estranha.  

 Como observado, as relações de proximidade e distanciamento marcam as 

relações dentro e fora dos bairros, ocorre proximidade territorial e distanciamento 

relacional, erguem-se fronteiras entre os sujeitos numa individuação da vida, onde 

cada um se vira como pode para resolver os seus problemas.  

 Outro aspecto não menos importante é a cidadania, que não é exercida pelos 

sujeitos, já que é pormenorizada dentro das relações entre o poder público e os 

moradores. A individualização coloca o cidadão como lutador solitário na sociedade 

desigual, sua bandeira é só sua e isso perante os detentores do poder pouco 

importa, sem o associativismo combativo a cidadania que deveria ser considerada 

um bem individual acaba perdendo seu valor. Além disso, a formação de cidadãos 

requer um bom sistema educacional, principal problema apontado pelos moradores 

da Vila Municipal e da COHAB na cidade de Carapicuíba. As características que 

descrevem os moradores de Carapicuíba nos bairros estudados são de cidadãos 

“pequenos”, ou ainda subcidadãos, que não conseguem lutar por melhorias comuns, 

esperam a própria sorte do tempo o momento de sua saída do lugar, ou então 

aceitam passivamente a condição subalterna. 

 A pesquisa desenvolvida contemplou os objetivos de denunciar que os 

processos estigmatizantes na RMSP, no caso específico da cidade de Carapicuíba, 

tendo como foco dois bairros em análise qualitativa micro a COHAB e a Vila 

Municipal, ocorrem de forma permanente e reiterada no tempo e no espaço. 

Confirmam as hipóteses levantadas e ainda apontam novas como a importância de 

um trabalho voltado a compreender o papel das escolas nesse jogo segregacional e 

estigmantizante em áreas de periferia pobre.  

 O embate entre sujeito e lugar se apresenta na contradição em que o 

esfriamento do lugar está relacionado aos valores hierárquicos que o sujeito recebe 

quando assume o lugar, seu status reclama uma posição. Se o lugar aquece sua 

posição a relação é quente, pois os iguais merecem uma posição social privilegiada, 

se o lugar é frio o distanciamento é a marca, pois o igual representa aquilo que se 

busca negar, pois ele não tem posição social.  
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 Como morador de Carapicuíba, o desenvolvimento do trabalho exigiu um 

distanciamento necessário para leitura das entrevistas e expressões dos sujeitos, 

observar diretamente o cotidiano dos bairros e conhecer melhor a própria cidade e 

seus moradores. A síntese argumentativa aqui apresentada realiza o movimento 

dialético nos estudos sobre as relações sociais no tempo e no espaço, sendo uma 

abordagem materialista e empírica buscou revelar o conjunto de contradições que as 

áreas de pobreza trazem em si e os mecanismos que operam na lógica de sua 

manutenção. Vislumbrar a totalidade que representa a cidade e os estigmas que 

recaem sobre seus moradores identificam uma hierarquização do espaço, onde os 

sujeitos perdem a autonomia de transformação da realidade por um complexo jogo 

de segregações que continuam a espoliar os trabalhadores urbanos. Nesse jogo 

intencional, simbólico, material e relacional os pobres perdem a identificação como 

pobres, creem que a cidade e o lugar estão fadados ao fracasso, não compreendem 

que a intenção é exatamente essa, pois, de forma direta e indireta o fracasso é dele 

enquanto sujeito do lugar. A posição por ele ocupada no espaço parece-lhe 

exatamente aquela que ele merece na sociedade capitalista de produção e 

consumo. 

 A proposição é que há sim meios de transformar a cidade e os bairros de 

Carapicuíba, para tanto é preciso romper com a lógica urbana adotada há décadas 

pelos poderes públicos. Construir vínculos entre os moradores e a cidade, que 

mesmo sendo dormitório pode oferecer bens culturais e de lazer para sua 

população. Entendemos que é possível aquecer as relações no lugar, mas para isso 

é preciso uma dinâmica que comprometa os sujeitos, que criem conexões 

permanentes, que assumam interesses comuns perante os particulares, que o 

espaço seja um direito e não somente um patrimônio. Na atual conjuntura social é 

preciso criar identidades de projeto, que visem à transformação da realidade vivida, 

colocar o humano antes do capital, reestabelecer os vínculos de solidariedade que 

promovem autonomia e emancipação dos sujeitos. A permanência na lógica atual 

não irá modificar o quadro de Carapicuíba, mesmo que intervenções econômicas de 

grande monta sejam realizadas, o lugar permanecerá de pobres, onde é longe e 

falta de tudo, onde é violento e sem qualidade de vida. O imaginário não se 

desconstrói de fora para dentro, mas de dentro para fora.  
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APÊNDICE I – Transcrição das Entrevistas. 

Entrevista 1 – RONALDO. 

Pesquisador: _ No dia 16 de janeiro de 2013 dá início à entrevista com 
Ronaldo, 25 anos, morador do Bairro COHAB 5, no município de Carapicuíba. 
Quanto tempo é morador do bairro e da cidade de Carapicuíba? 
Ronaldo: _ Moro em Carapicuíba há aproximadamente 14 anos, sempre no Bairro 
Cohab 5. 
Pesquisador: _ A COHAB 5 é um bairro diferente dos outros bairros de 
Carapicuíba? 
Ronaldo: _ Por sempre ter morado em Carapicuíba e comparando com outros 
bairros tu identificas que os moradores, ou mesmo o contexto social da COHAB, os 
moradores daqui parecem ter um poder aquisitivo maior, do que em outros bairros 
da cidade. Demonstram um estilo de vida não tão miserável como de outros lugares.   
Pesquisador: _ Quais bairros seriam esses que apresentam condição de 
miséria? 
Ronaldo: _ Vou citar dois que ficam bem próximos ao centro, não tenho certeza do 
nome do bairro, mas creio que seja Vila Municipal. Ali você vê que é um local de 
extrema miséria, nunca entrei no bairro, aparenta não ter rede de esgoto, a energia 
parece não ser própria, tendo “gatos”. Outro local com essas características é 
próximo à Estação da CPTM KM 21, ao lado do supermercado Atacadão, próximo 
da COHAB I e II, apresenta as mesmas características do outro. Além desses, 
próximo a Aldeia de Carapicuíba tem regiões bem miseráveis.  
Pesquisador: _ Existem lugares de Carapicuíba que não tem rede de esgoto, 
água tratada e energia elétrica? 
Ronaldo: _ Próximo a Aldeia de Carapicuíba, atrás da Faculdade existe uma área 
onde os moradores vivem sem rede de esgoto, sem energia elétrica. 
Pesquisador: _ Você sempre estudou em escolas públicas? 
Ronaldo: _ Sempre, sempre estudei em escolas públicas da rede estadual, até a 5ª 
série no Estado do Paraná e o restante no Estado de São Paulo. 
Pesquisador: _ Em qual cidade do Paraná você morou? 
Ronaldo: _ Cambará. 
Pesquisador: _ Quais as diferenças entre a cidade de Cambará e de 
Carapicuíba? 
Ronaldo: _ São cidades muito diferentes, uma é do interior, população pequena e 
também apresenta pessoas muito carentes, mas em proporção não há como 
comparar as duas. Em Cambará eu não via favelas, diferente daqui em que você 
espalhado por todas as regiões da cidade as favelas. 
Pesquisador: _ Você não conhece o Teatro Jorge Amado em Carapicuíba? 
Ronaldo: _ Não, nunca ouvi falar. Aliás, as questões de lazer e cultura em 
Carapicuíba são bem escassas.  
Pesquisador: _ Por quais razões não frequenta exposições e shows na cidade 
de Carapicuíba? 
Ronaldo: _ Primeiro pela falta de divulgação, a cidade não tem uma mídia de 
informação que forneça informações aos moradores para participar dos eventos 
culturais. Além disso, os locais onde são realizados os eventos carecem de 
segurança, eu não me sentiria a vontade de ir a um show em Carapicuíba pela falta 
de segurança.  
Pesquisador: _ A insegurança se dá em relação aos moradores de 
Carapicuíba, ou pela ausência de aparelhos de segurança na cidade? 
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Ronaldo: _ As duas coisas, os seguranças dos eventos são mal preparados e a 
população que comparece a esses eventos, não generalizando, mas a maioria não 
vai a esses locais com boa índole. Tanto que depois você ouve as histórias sobre o 
que ocorreu no evento. 
Pesquisador: _ Você gosta de ler?  
Ronaldo: _ Gosto, ultimamente nos dois anos li muito. Tenho gosto por temas de 
política e ficção. 
Pesquisador: _ Qual sua profissão? 
Ronaldo: _ Bancário, há 4 anos. Fui operador de telemarketing antes de ser 
bancário. 
Pesquisador: _ Sua renda, em relação aos demais moradores que convive em 
Carapicuíba é diferenciada? 
Ronaldo:_ Em relação às pessoas de meu convívio não é muito superior, é uma 
renda comum. Na comparação com a maioria da população creio que sim.  
Pesquisador: _ Não utiliza nenhum dos meios de transporte publico do 
município? 
Ronaldo: _ Não, pois utilizo veículo próprio. 
Pesquisador: _ Quais razões te impedem de utilizar os espaços de lazer da 
cidade? 
Ronaldo: _ Não utilizo tais espaços em Carapicuíba, pela mesma razão de não ir a 
eventos na cidade, a insegurança perante os outros moradores e a ausência de 
policiamento. Vou para outras cidades em que a sensação de segurança é maior 
para ter lazer e cultura. 
Pesquisador: _ Quais seriam esses municípios que você busca lazer e cultura? 
Ronaldo: _ Barueri, Osasco para o comércio e Cotia. 
Pesquisador: _ Você utiliza aparelhos de saúde pública ou privado na cidade 
de Carapicuíba? 
Ronaldo: _ Utilizei uma vez. 
Pesquisador: Qual sua avaliação sobre os serviços de saúde na cidade? 
Ronaldo: _ A cidade deixa muito a desejar, e quem depende sofre muito. Mesmo o 
setor privado é ruim, quando preciso de médico vou para outra cidade Osasco ou 
Barueri. 
Pesquisador: _ A COHAB 5 é um bairro violento? 
Ronaldo: _ A COHAB 5 teve uma diminuição na violência nos últimos anos, creio 
que pelos próprio moradores. O policiamento é falho, mas casos de violência tem 
diminuído que é diferente do restante da cidade.  
Pesquisador: _ Quais regiões da cidade são mais violentas? 
Ronaldo: _ A região onde estudo, na Aldeia é muito violenta. Próximo ao fórum da 
cidade, na Vila Municipal, onde a cidade não apresenta infraestrutura é mais 
violento. Onde há meios das pessoas saírem da cidade para trabalhar e estudar a 
violência é menor.  
Pesquisador: _ A cidade promove ações que possibilitem as pessoas 
melhorarem suas condições de vida? 
Ronaldo:_ Não. Eu por exemplo, só venho aqui para dormir, faço tudo fora da 
cidade. Hoje só estudo aqui, já recebi ofertas para sair daqui.  
Pesquisador: _ Carapicuíba tem um centro comercial para a população? 
Ronaldo: _ Não, tem o centro da cidade que é o centro comercial, não tem oferta de 
produtos. Não existe um “shopping”, há uma grande rede de mercados e somente, 
mas vestuário e bares e restaurantes não há no município. 
Pesquisador: _ O que é ser pobre? 
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Ronaldo: _ Meio complexo aquele cidadão que não tenha acesso à água, energia, 
que não consiga diariamente suas refeições, e até mesmo não tenha meios de ter 
acesso ao estudo, lazer e cultura são pessoas que vivem em situação de pobreza.  
Pesquisador: _ A educação em Carapicuíba contribui para diminuição da 
pobreza na cidade? 
Ronaldo: _ Não vejo a educação como meio de mudança dessa realidade, mesmo 
porque a qualidade do ensino é precária. Os jovens não saem da escola com perfil 
desejado pelo mercado de trabalho. 
Pesquisador: _ Você sempre estudou em escolas públicas estaduais, o que te 
diferenciou dos demais para hoje ter acesso ao mercado de trabalho? 
Ronaldo: _ A estrutura familiar, a escola não me estimulou para isso, foi na família 
que tive o apoio.  
Pesquisador: _ Você já se sentiu constrangido por assumir o lugar que mora? 
Ronaldo: _ Já.  
Pesquisador: _ Como ocorreu esse constrangimento? 
Ronaldo: _ Os moradores de outros municípios tem preconceito, quando cito que 
sou de Carapicuíba vem às brincadeiras. É de Carapicuíba é vagabundo. 
Pesquisador: _ Além de vagabundo, quais outros termos são utilizados? 
Ronaldo: _ Ladrão, bandido, arruaceiro, vândalo. 
Pesquisador: _ Na busca pelo emprego, já foi constrangido pelo lugar onde 
mora? 
Ronaldo: _ Nunca identifiquei essa situação. 
Pesquisador: _ Como as escolas te marcaram positivamente e negativamente? 
Ronaldo: _ Ao vir do interior do Paraná senti dificuldades em me adaptar, o ritmo de 
lá era mais puxado, aqui nunca precisei me esforçar para passar de ano. Aqui 
alguns professores me marcaram, e hoje opto pela área das ciências humanas pela 
marca positiva desses professores.  
Pesquisador: _ Os professores abordavam Carapicuíba de que forma? 
Ronaldo: _ Era raro falarem sobre o município. Não me lembro de nenhum debate 
sobre os problemas da cidade. 
Pesquisador: _ Os jovens na sua faixa etária, com os quais manteve 
relacionamento desde o período escolar, se encontram em qual situação? 
Ronaldo: _ Alguns se formaram no Ensino Superior e mudaram de cidade, foram 
para Barueri e Osasco. Outros não quiseram continuar os estudos, seguindo sem 
profissão específica ou são autônomos. 
Pesquisador: _ O que a cidade oferece para os jovens, como emprego e meios 
para tirar o sustento próprio e da família? 
Ronaldo: _ A questão do emprego na cidade é complicada, a maioria das pessoas 
trabalha fora do município, além disso, a maioria dos jovens estuda fora do 
município também. 
Pesquisador: _ Qual a origem de sua família? 
Ronaldo: _ Italiana, meus pais são do Paraná, eram lavradores vieram novos para 
São Paulo em 1974, onde meu pai se tornou metalúrgico. Estabeleceram residência 
em Osasco e depois se mudaram para Carapicuíba, todos os filhos nasceram em 
Osasco. Em 1993 a família regressou ao Paraná, onde meu pai foi trabalhar como 
agricultor. Em 2001 voltamos para Carapicuíba - SP, e meu pai retornou a ser 
metalúrgico e minha mãe comerciante.   
Pesquisador: _ No contexto do município é identificado um alto índice de 
migração?  
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Ronaldo: _ Posso dizer que no bairro onde moro, a maioria não é do município, 
vindos de outros Estados do Sul ou do Nordeste. 
Pesquisador: _ Nas regiões da cidade que você identifica maior condição de 
miséria, é possível identificar se tais moradores são provenientes de alguma 
região específica do País? 
Ronaldo: _ Fisicamente poderia indicar que são do nordeste ou norte do País. 
Pesquisador: _ O que seriam essas características físicas? 
Ronaldo: _ A cor da pele, o jeito de falar, a questão cultural. São pessoas que se 
sentem inferiores, reafirmado pelo modo de falar e se expressar. 
Pesquisador: _ Você se identifica como morador de Carapicuíba, com os 
moradores de Carapicuíba? 
Ronaldo: _ Não me identifico, e não busco essa identificação, tenho uma recusa 
para com a cidade.  
Pesquisador: _ O que você não aceita para ser identificado como 
carapicuibano? 
Ronaldo: _ Não recuso dizer que moro em Carapicuíba, mas não me identifico com 
os moradores da cidade, tanto que busco fora minhas relações. Se a cidade passar 
a me oferecer condições das quais eu entenda e acredite que atendam minhas 
expectativas enquanto cidadão. Não nego ser de Carapicuíba, mas não visto a 
camisa de carapicuibano. 
Pesquisador: _ Se você tiver a opção de não declarar a cidade onde mora, 
você esconderia esse fato? 
Ronaldo: _ Declaro, não vejo problemas nisso. 
Pesquisador: _ O grupo do qual faz parte, convive, que são de outras cidades. 
Dentro desse grupo há uma identificação sua com eles e deles com você? 
Ronaldo: _ Exatamente, me identifico, pois compartilham comigo as mesmas 
preferências. Há brincadeiras constantes, porém vejo estas para com a cidade e não 
diretamente à minha pessoa. A repugnância que os moradores de outras cidades 
têm para com Carapicuíba é devido aquilo que a cidade apresenta como um todo e 
não por um ou outro morador em específico. Geralmente, as brincadeiras giram em 
torno da cidade não ter nada e por isso os moradores dela acabam sendo 
dependentes de outras cidades, gerando problemas aos moradores dos outros 
municípios. 
Pesquisador: _ Você compartilha esse sentimento de repugnância? 
Ronaldo: _ Não, pois o paulista é acolhedor, abraça a população do Brasil em modo 
geral. Como Carapicuíba não tem a estrutura para comportar sua população de 
forma agradável, os mesmos buscam trabalho, lazer, cultura e comércio em outras 
cidades, levando para lá dinheiro para a cidade e gerando lá emprego, etc.  
Pesquisador: _ A Cohab é um bairro privilegiado de Carapicuíba? 
Ronaldo: _ É um bom bairro para morar, tem mais infraestrutura que outras regiões 
da cidade. É um bairro dormitório, onde as pessoas tem fácil acesso a sair para o 
trabalho, porém não apresenta nada além de questões básicas de morar.  
Pesquisador: _ Você participa da vida política da cidade? 
Ronaldo: _ Não participo da vida política da cidade. Os moradores em geral não 
participam, não temos acesso e não fomos desde a época de escola educados a 
sermos participantes da política. Não há associações de bairro atuantes e que 
chamem os moradores a participação política.  
Pesquisador: _ Não há organizações de moradores que busquem junto ao 
poder público melhorias para o bairro? 
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Ronaldo: _ Na Cohab 5 não conheço nenhuma organização de moradores que 
façam isso, mesmo porque é um bairro dormitório e pouco vivem na cidade. 
Pesquisador: _ Carapicuíba é uma cidade dormitório? 
Ronaldo: _ Pelo que vejo a maioria das pessoas não vivem na cidade, apenas 
dormem, então entendo que é sim uma cidade dormitório. 
Pesquisador: O que é ser morador de Carapicuíba? Qual o sentimento de 
morar em Carapicuíba? Há marcas positivas e negativas em ser morador de 
Carapicuíba? 
Ronaldo: _ Hoje trabalho fora do município, mas estudo em uma Instituição de 
Ensino Superior privada que é no município e por isso ainda tenho uma vida dentro 
da cidade. Não me utilizo do transporte público para me locomover, mas se acaso 
precisasse de ônibus para ir à faculdade não teria linha do meu bairro para lá. Em 
meu tempo livre saio da cidade para outro lugar, não faço nada na cidade. Ser 
carapicuibano é marcado como bandido, isso é algo que precisa ser mudado, pois a 
maioria da população é esforçada busca melhorar sua situação. 
Pesquisador: _ Essa marca é da criminalidade ou é da pobreza? 
Ronaldo: _ Essa marca é do município, ela não é atrelada a uma pessoa. Vinculada 
a questão da pobreza, que leva as pessoas entrarem na criminalidade. É uma 
imagem de cidade pobre, onde os moradores que moram aqui são bandidos por 
serem pobres. A população tenta mudar isso, a cidade precisa de ações que 
promovam a melhoria para os olhos dos outros e assim possam ver a cidade de 
forma diferente. Positivamente não saberia de te dar nenhum exemplo. Pessoas que 
eu conheço que conseguiram se diferenciar, mudar sua situação tiveram a família 
como base e não as estruturas ofertadas pela cidade para isso. 
Pesquisador: _ Você participa ou conhece pessoas na cidade que participam 
dos programas de transferência de renda, ou subsídios para moradia, ou ainda 
incentivos educacionais? 
Ronaldo: _ Sou beneficiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, mas não na 
cidade, vejo o mesmo como chamada do Governo Federal para financiamentos, mas 
com falhas, pois para participar do Programa a renda é alta para moradores de 
áreas pobres. Se esse Programa é para os pobres esses não estão sendo de fato 
atendidos, pois a entrada para aquisição do imóvel é muito alta. Não conheço o 
Bolsa Família. Na faculdade, mais de 70% da minha sala eram bolsistas do Prouni e 
a maioria dos estudantes veio de outros Estados, em específico do Nordeste. 
Pesquisador: _ Tais programas acabam trazendo novos moradores para 
Carapicuíba, não atendendo seus próprios moradores? 
Ronaldo: _ Na questão do Minha Casa Minha Vida, pode atrair novos moradores 
como não, já o Prouni com certeza. Esses estudantes que chegam de outras regiões 
do país, ao se estabelecer na cidade precisam de estrutura para usufruir a cidade e 
não encontram.  
Ronaldo: _ Espero que um dia a cidade me apresente algum aspecto positivo para 
vir a vestir a camisa de carapicuibano, pois hoje não consigo identificar. 
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Entrevista 2 – CLAUDIA. 
Pesquisador: _ Claudia, como você veio a se tornar moradora de Carapicuíba? 
Claudia: _ Vim morar em Carapicuíba devido ao amor, conheci meu atual marido e 
me mudei para cá. Sou de Canela – RS, morava com meus pais, cursei a formação 
básica lá. Aqui me formei na faculdade, casei e estou aqui. 
Pesquisador: _ Com qual idade veio para Carapicuíba? 
Claudia: _ Com 19 anos. 
Pesquisador: _ Cursou a faculdade aqui em Carapicuíba? 
Claudia: _ Não, em Osasco. 
Pesquisador: _ Qual foi sua primeira impressão sobre Carapicuíba? 
Claudia: _ É diferente de onde eu morava, é tudo muito mais desorganizado, 
poluído, não como comparar com o lugar onde morava. 
Pesquisador: _ Quanto às pessoas, qual foi sua impressão sobre os 
moradores da cidade? 
Claudia: _ Não vi diferenças, quanto às pessoas, sofri algumas brincadeiras por 
minha origem, mas não preconceituosas. 
Pesquisador: _ O que seria a desorganização da cidade? 
Claudia: _ Quando vi os prédios da Cohab, achei estranho, todos iguais, não 
conhecia Conjuntos Habitacionais, além do lixo acumulado nas ruas.  
Pesquisador: _ Onde e há quanto tempo você mora em Carapicuíba? 
Claudia: _ Moro na Cohab 5 e vivo aqui há 6 anos. 
Pesquisador: _ Você conhece outros bairros de Carapicuíba? 
Claudia: _ Não frequento, mas conheço e não vejo diferenças entre os bairros, todos 
são desorganizados. 
Pesquisador: _ Qual a diferença em morar em Carapicuíba e Canela, quanto a 
qualidade de vida? 
Claudia: _ O espaço é muito menor, lá vivia numa casa, aqui em um apartamento. 
Lá é arborizado, calmo, aqui é corrido e poluído além de ser estressante. 
Pesquisador: _ Qual sua formação? 
Claudia: _ Gestão de RH com MBA em gestão de pessoas. 
Pesquisador: _ Quanto ao mercado de trabalho, não encontra restrições 
devido ao lugar onde mora? Você sente no meio onde trabalha um estigma 
sobre Carapicuíba? 
Claudia: _ Sim, no local onde trabalho o pessoal brinca muito com Carapicuíba. 
Dizem que é um lugar de gente feia, suja devido ao lixão, etc. O pessoal que é de 
Carapicuíba leva na esportiva, parece que é algo que já foi taxado.  
Pesquisador: _ Como é levar na esportiva?  
Claudia: _ Vou te dar um exemplo, no local onde trabalho, uma supervisora que é de 
Carapicuíba, em uma reunião com o gerente analisavam uma vaga de emprego. O 
gerente salientou a necessidade de contratar alguém da região, devido ao salário e 
aos custos de contratação. Porém, ele salientou, só não quero que contratem 
alguém de Carapicuíba, e ela sendo de Carapicuíba se colocou e de pronto ele 
apresentou o fato como brincadeira. 
Pesquisador: _ Você é recrutadora, selecionadora de candidatos ao mercado 
de trabalho. A remuneração do morador de Carapicuíba é menor do que 
moradores de outras cidades? 
Claudia: _ Não há essa diferenciação. 
Pesquisador: _ Você não frequenta nenhum local de cultura na cidade? 
Claudia: _ Não frequento por não conhecer e por não ter companhia, além da 
questão de segurança. 
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Pesquisador: _ Observando o tempo de locomoção de casa ao trabalho, qual 
sua avaliação sobre o transporte público do município?  
Claudia: _ Para onde eu vou, tem bastante ônibus, mas a lotação é grande. As vias 
da cidade são péssimas, moradores e prefeitura não cuidam das vias que ficam 
esburacadas. 
Pesquisador: _ Quando precisa de atendimento médico, busca onde? 
Claudia: _ Na cidade de Osasco, pois nunca ouvi falarem bem dos hospitais de 
Carapicuíba. Nunca utilizei postos de saúde, só no caso de vacinação, o 
atendimento médico dizem que horroroso.  
Pesquisador: _ Quanto à segurança, qual sua avaliação?  
Claudia: _ Péssima, a cada dia vemos uma notícia sobre Carapicuíba, as pessoas 
não andam tranquilas pelas ruas. Impensável fazer uma caminhada de manhã, já fui 
assaltada, fiquei na delegacia 6 horas para fazer um B.O.  
Pesquisador: _ A que você atribui essa sensação permanente de insegurança? 
Claudia: _ Creio que é por parte dos moradores.  
Pesquisador: _ A cidade de Carapicuíba é uma cidade pobre? 
Claudia: _ Sim, as favelas, as vilas, os amontoados de casas, falta de saneamento, 
etc. É observável que há pobreza.  
Pesquisador: _ A coleta de lixo é regular? 
Claudia: _ Mais ou menos, semana sim, semana não. Nos terrenos baldios existem 
depósitos de lixo. O centro estão tentando deixar bonito, mas os bairros é precário. 
Pesquisador: _ Existem locais de alagamento na cidade? 
Claudia: _ Sim, próximo à ETEC/FATEC sempre que chove alaga. 
Pesquisador: _ Qual a marca do pobre que você identifica? 
Claudia: _ Ao ver é perceptível pelo aspecto, vestuários, etc. Há muita 
miscigenação, e me vejo como pobre, mas me visto bem, me arrumo, tenho uma 
casa para morar, mas não tenho dinheiro também. 
Pesquisador: _ Já sofreu preconceito por morar em Carapicuíba? 
Claudia: _ Preconceito não, mas brincadeiras sim. Praticamente todos os dias, 
sempre colocando a questão do pobre, do feio, do bandido, etc. 
Pesquisador: _ Você se identifica com os moradores de Carapicuíba? 
Claudia: _ Não, pois vim de um lugar diferente, não é o lugar que moraria sempre, 
mas também não moraria em Osasco, etc. 
Pesquisador: _ Na região onde você gostaria de morar? 
Claudia: _ Gosto de Carapicuíba, tudo está próximo, mercado, padaria, farmácia, 
etc. Gostaria de viver em um lugar próximo do qual eu fui criada.  
Pesquisador: _ Na escolha de um candidato à vaga de trabalho, as 
características da pessoa influência? Vestimentas, modo de falar, etc? 
Claudia: _ Depende da função, do que a empresa exige. 
Pesquisador: _ As vagas de melhor remuneração são preenchidas por 
moradores de Carapicuíba? 
Claudia: _ Na empresa que trabalho, os moradores de Carapicuíba ocupam vagas 
de baixa remuneração. As melhores remunerações são preenchidas por pessoas de 
São Paulo, Barueri, Carapicuíba fica com o menor salário. 
Pesquisador: _ Qual o peso da escolarização nos candidatos de Carapicuíba? 
Claudia: _ A maioria dos candidatos de Carapicuíba, está com o Ensino Médio e 
alguns iniciando o Ensino Superior. 
Pesquisador: _ Nos 6 anos que mora em Carapicuíba, o que aprendeu sobre a 
cidade? 
Claudia: _ Nunca me interessei em aprender algo sobre a cidade. 



182 
 

Pesquisador: _ Como as pessoas descrevem Carapicuíba no cotidiano? 
Claudia: _ A maioria é preconceituosa, que é a cidade do lixão, só tem gente feia. 
Os próprios carapicuibano fazem isso. 
Pesquisador: _ Por que a cidade acaba tendo essa marca de pobre, feia, 
desorganizada? É possível desconstruir essa marca? 
Claudia: _ Cabe aos moradores mudarem o conceito sobre a cidade e si mesmos. 
Também cabe à prefeitura realizar melhorias em toda a cidade e não somente no 
centro. 
Pesquisador: _ Você realiza suas compras no comércio de Carapicuíba? 
Claudia: _ Mercado, vestimentas sim, mas não com a frequência que consumo em 
cidades vizinhas. É importante destacar que não há opções de lazer para os jovens 
em Carapicuíba, principalmente bares noturnos e coisas do tipo. Precisamos ir para 
outras cidades para usufruir de lazer. Os parques estão abandonados como o 
Parque da Aldeia que é um lixo só, muitos só os utiliza para o consumo de drogas. A 
descrição das pessoas que utilizam os parques públicos causam uma forte 
sensação de insegurança. 
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Entrevista 3 – CATARINA. 
Pesquisador: _ Como você e sua família vieram morar em Carapicuíba? 
Catarina: _ Minha tia já era moradora aqui da Vila Municipal que nem era um bairro 
ainda, primeiro veio ela do Piauí para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo. 
Minha mãe saiu do Piauí, foi para Brasília e depois para São Paulo. Meu pai veio 
direto do Piauí para cá, todos com o intuito de trabalhar. Minha mãe ao engravidar 
voltou ao Piauí, onde nasci e com oito meses voltamos a morar aqui na Vila. Com 
três anos, fomos morar em São Miguel Paulista, ficamos 2 anos lá e voltamos para 
cá, onde estamos até hoje. 
Pesquisador: _ Antes de ser um bairro, a Vila Municipal era o quê?  
Catarina: _ A área na verdade é uma área que foi invadida, agora que estão 
regularizando. Então era um terreno muito grande que não tinha quase nada, só 
barro, viela e barracos. 
Pesquisador: _ Invadido ou ocupado? Tinha um dono? 
Catarina: _ É uma história que não sei bem ao certo, alguns dizem que o terreno 
pertence à Cohab, o prefeito diz que o terreno pertence ao Governo do Estado de 
São Paulo. É uma das chamadas áreas livres, mas a partir do ano passado foi dado 
início ao processo de legalização da área, foi feito loteamento, só falta os registros. 
Isso só começou a ser feito agora no final de 2012. 
Pesquisador: _ Qual a diferença entre a Vila Municipal e Carapicuíba com São 
Miguel Paulista? 
Catarina: _ Não me lembro muito bem, mas só comecei a estudar quando vim para 
Carapicuíba, além de que mercado e hospital era muito longe de onde morávamos 
em São Miguel. 
Pesquisador: _ A sua casa sempre teve estrutura de alvenaria? 
Catarina: _ Não, era uma casa de madeira que foi destruída pelo meu pai. 
Pesquisador: _ A coleta de lixo é regular? 
Catarina: _ É regular mas acontece seus atrasos, semana passada mesmo não 
passaram. 
Pesquisador: _ Você é estudante de Ensino Superior? Onde estuda? 
Catarina: _ Sim, na PUC – SP. 
Pesquisador: _ Você conhece outras pessoas do seu bairro que tem acesso ao 
Ensino Superior? 
Catarina: _ Sim, conheço. 
Pesquisador: _ Você é bolsista? De que programa? 
Catarina: _ Sou bolsista do Prouni e de Iniciação Científica. 
Pesquisador: _ Dentro da Instituição você sente ou sentiu algum tipo de 
tratamento diferenciado devido ao lugar onde você mora? 
Catarina: _ Não diretamente não, só se eu sair falando que moro em Carapicuíba. 
Pesquisador: _ Falar que mora em Carapicuíba traz algum constrangimento? 
Catarina:_ Traz sim, as pessoas já olham meio torto para você, deve demorar duas 
horas para chegar aqui, saí lá do interior.  
Pesquisador: _ Quais razões levam as pessoas olharem Carapicuíba dessa 
forma? 
Catarina: _ Eu também gostaria de saber, acho que pelo próprio nome, a TV que 
mostra alguma coisa ruim todos os dias. Falar da cidade gera nas pessoas um certo 
espanto, não sabem onde fica e quando se fala que é próximo à Osasco, Barueri aí 
sim as pessoas se localizam ou fazem de conta que conhecem. Não dá para 
entender o preconceito que existe com a cidade.  
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Pesquisador: _ Os moradores do seu bairro são pobres? 
Catarina: _ Sim, são pobres. 
Pesquisador: _ Qual seria a marca do ser pobre, e como é identificado isso? 
Catarina: _ O lugar mesmo onde moro, o bairro, a cidade. 
Pesquisador: _ O que o lugar apresenta como característica da pobreza? 
Catarina: _ Algumas partes do bairro, a parte de baixo que é uma favela que está ao 
lado da linha do trem, fica muito lixo jogado ou em caçambas.  
Pesquisador: _ A segurança dentro da Vila Municipal é avaliada de que forma? 
Catarina: _ Ruim, pois não temos segurança. A polícia não entra no bairro, um 
exemplo há alguns meses havia um grupo de pagode aqui na praça que fazia uma 
bagunça enorme. As pessoas ligavam para a polícia para vir intervir e pedir para 
parar o barulho, mas eles não vinham e diziam não conhecer o bairro. Após 
inúmeras reclamações, um dia os envolvidos foram convidados para uma reunião 
com os comerciantes, moradores e os organizadores do pagode para resolver o 
problema. Também foi procurada a prefeitura que nada fez diante das denúncias. 
Pesquisador: _ Era uma grande quantidade de pessoas nesses eventos, sem 
nenhuma participação ou presença de instrumentos de segurança? 
Catarina:_ Isso a polícia não vinha ao bairro, à praça onde se realizava o evento. 
Pesquisador: _ Em casos mais graves como homicídios, incêndios e fatos 
semelhantes, há um atendimento as chamadas dos moradores? 
Catarina: _ Incêndios não ocorreram, em casos de acidentes as ambulâncias do 
SAMU entram no bairro, mas demoram muito para chegar, já que sua base é 
próximo à Cohab e perto do bairro. Justificam a demora por não conhecer as vielas 
e ruas do bairro. 
Pesquisador: _ Essa estrutura de ruas e vielas dificulta a vida dos moradores? 
Catarina: _ Não para nós moradores é tranquilo, mas quem não é do bairro se 
perde. 
Pesquisador: _ Porque você não frequenta o teatro da cidade? Quais 
exposições você frequenta na cidade? 
Catarina: _ Não divulgação do que está sendo apresentado lá, na Aldeia visito as 
apresentações de sarau. 
Pesquisador: _ Quais razões impedem que você vá aos shows na cidade? 
Catarina: O estilo musical que não me agrada, caso existisse shows de mpb, bossa 
nova, pop rock eu iria tranquilamente. 
Pesquisador: _ Como você avalia o transporte público? 
Catarina: _ Péssimo, o preço da passagem é alto pelo quanto se anda na cidade de 
ônibus. Para ir à faculdade utilizo o trem, que é bom são novos e com ar 
condicionado, o que é ruim é a superlotação e a demora entre um e outro. Esses 
trens novos têm poucas cadeiras para que as pessoas viagem em pé. Fora dos 
horários de pico é mais tranquilo, mas a demora é a mesma. 
Pesquisador: _ Os postos de saúde e vacinação que utiliza hospitais e outros 
aparelhos de saúde são avaliados por você de que forma? 
Catarina: _ Só vou aos postos quando existem campanhas de vacinação, os 
hospitais da cidade que utilizo são privados e o atendimento é bom. Também vou 
aos hospitais em Osasco e Barueri. 
Pesquisador: _ Porque você busca atendimento em outros municípios? 
Catarina: _ Algumas especialidades e exames não são realizados na cidade, por 
isso preciso ir para outras cidades.  
Pesquisador: _ Você é estudante de quê? 
Catarina: _ Pedagogia. 
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Pesquisador: _ Você acredita concorrer de forma igual com moradores de 
outros lugares no mercado de trabalho? 
Catarina: _ A questão de morar em Carapicuíba traz um constrangimento, mas não 
te coloca em posição de inferioridade, acredito que a análise é sobre as capacidades 
da pessoa e não de onde ela vem. 
Pesquisador: _ E se o recrutador não for de Carapicuíba e tiver a percepção 
sobre o lugar que você descreveu antes? 
Catarina: _ Se isso ocorrer é recrutador é um imbecil.  
Pesquisador: _ Como você foi constrangida na escola devido ao lugar onde 
você mora? 
Catarina: _ Sempre em conotação de brincadeira, os outros alunos sempre falando 
você mora em Carapicuíba, você é pé de barro, pois aqui não tinha ruas asfaltadas 
na maior parte da cidade. Os professores falavam que o lugar influía na minha 
condição em concorrer com os outros, que não iria chegar a lugar nenhum que era 
melhor se acostumar com isso. 
Pesquisador: _ Você estudava em que cidade?  
Catarina: _ Osasco. 
Pesquisador: _ O bairro tem uma escola estadual, porque você não estudava 
nesta escola? 
Catarina: _ A qualidade e a má fama de que era uma escola ruim. Minha família me 
colocou em Osasco devido a isso. 
Pesquisador: _ A sua família recebe ou recebeu ajuda dos Programas de 
transferência de renda, como Bolsa Família? 
Catarina: _ Não nunca.  
Pesquisador: _ Você hoje é bolsista do Prouni, como você avalia esse 
Programa? 
Catarina: _ Pra mim foi bom, pois consegui entrar numa Faculdade conceituada que 
não teria como pagar a mensalidade de R$ 1200,00.  
Pesquisador: _ Hoje você é bolsista por ter sido aluna de escola pública. Você 
entende que a escola pública teve papel de importância para hoje estar onde 
está?  
Catarina: _ Hoje acredito que as provocações me motivaram a ir cada vez mais 
longe e conseguir ir bem no ENEM. 
Pesquisador: _ A escola pública permitiu a você realizar uma transformação de 
vida? E a partir da sua vida transformar a do seu bairro? 
Catarina: _ Creio que na minha vida sim, mas para o bairro não. Já tentei trabalhar 
como voluntária no bairro na escola, onde o trabalho não era levado a sério pela 
direção da escola, os materiais eram limitados, as crianças não eram motivadas a 
participar. A brinquedoteca fica fechada nos finais de semana e pelo que fiquei 
sabendo raramente durante a semana são utilizados os brinquedos com as crianças. 
O espaço da escola é muito sujo. 
Pesquisador: _ Quais seriam meios de resolver os problemas do bairro? 
Catarina: _ Começa pela questão ética na política, diminuir a corrupção. No bairro 
não temos posto de saúde, nem de vacinação, quando precisamos temos que ir 
para a Cohab. No bairro não tem nenhuma creche, nem pré-escola, a escola 
estadual que tem no bairro não tem Ensino Médio, não temos posto policial ou da 
guarda municipal. Dentro do bairro não passa nenhuma linha de ônibus, somente na 
Avenida que divide o bairro em dois. 
Pesquisador: _ Quais as diferenças entre as duas partes da Vila Municipal?  
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Catarina: _ Uma é chamada Vila de cima, onde estamos, e a outra Vila de baixo. A 
de baixo é formada por barracos ao lado da linha do trem, lá a água e a luz não são 
regularizadas. Aqui água e luz estão regularizadas. Aqui é preciso terminar o 
asfaltamento das vielas, melhorar a limpeza de terrenos, mas é mais organizado que 
lá em baixo. 
Pesquisador: _ Onde sua família trabalha? 
Catarina: _ Meu pai no centro de São Paulo. Minha mãe é do lar.  
Pesquisador: _ A cidade de Carapicuíba oferece trabalho para seus 
moradores? 
Catarina: _ Não, aqui não tem emprego, por isso a maioria vai para outras cidades, 
aqui é uma cidade dormitório. 
Pesquisador: _ O que é uma pessoa pobre? Uma pessoa que não tenha casa 
pode ser considerada pobre? 
Catarina: _ Existem várias formas de pobreza, mas não ter casa própria não significa 
pobreza. É preciso cruzar várias informações para ver se é ou não pobre, como a 
questão dos acessos a cultura, educação e também o dinheiro que ganha, só um ou 
outro não indica ser pobre ou não. 
Pesquisador: _ Você é uma pessoa pobre? 
Catarina: _ Eu sou pobre.  
Pesquisador: _ Você se diferencia dos demais moradores de seu bairro? 
Catarina: _ Sim, pra mim é bom ser diferente, pois sai do comum, onde estão 
acomodados.  
Pesquisador: _ Você consegue identificar essas diferenças? Os grupos sociais 
que você convive são de onde? 
Catarina: _ Não consigo apontar essas diferenças, os meus amigos são de Barueri e 
Osasco ou de outros bairros de Carapicuíba. 
Pesquisador: _ Existem brincadeiras sobre os moradores de Carapicuíba 
nesse grupo? 
Catarina: _ Sim, sempre falando o que a cidade não tem. Isso não me incomoda 
mais, antes me incomodava mais.  
Pesquisador: _ Você assume ser de Carapicuíba? 
Catarina: _ Sim assumo. 
Pesquisador: _ Descreva o morador da Vila Municipal: 
Catarina: _ É triste descrever, a maioria das pessoas vieram do Piauí, mas não 
tenho tanto contato com eles. Essas pessoas não pensam nos outros, só em si, falta 
educação nos comportamentos dentro do bairro.  
Pesquisador: _ Existem características físicas que marcam esse moradores? 
Catarina: _ Como em quase todos os bairros de periferia, as pessoas buscam 
chamar atenção, roupas curtas, cabelos coloridos, etc. 
Pesquisador: _ A Vila Municipal está ao lado do Centro de Carapicuíba, e ainda 
assim é periferia? 
Catarina: Mesmo tendo o Fórum aqui, é sim periferia de Carapicuíba. 
Pesquisador: _ Qual a diferença entre os moradores da Vila Municipal, da 
Cohab e de outros bairros de Carapicuíba? 
Catarina: _ Não vejo diferenças, mas as pessoas da Cohab se referem aos 
moradores da Vila como inferiores. Isso sempre causou problemas entre os que 
moram aqui e os que moram lá. 
Pesquisador: _ Se fosse escolher um lugar para morar, onde escolheria? 
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Catarina: Centro de São Paulo, Pinheiros, Saúde. Devido aos acessos serem mais 
fáceis aos moradores de lá à cultura e ao lazer, bem como o trabalho. Exemplo, 
quando te a virada cultural temos que ir para lá, minha vida está lá. 
Pesquisador: _ Se pudesse negar sua origem de Carapicuíba, faria isso? 
Catarina: _ Sim, pois existe preconceito, antes tinha mais vergonha de dizer que sou 
daqui, hoje consigo lidar melhor com isso, mas é muito ruim. O constrangimento vem 
depois que você fala, quando as pessoas te olham e falam caramba você mora lá, 
nossa tem muita favela e bandido lá. 
Pesquisador: _ Seu bairro tem essa marca da criminalidade? 
Catarina: _ Com os moradores não, mas para as pessoas de fora aqui só têm 
bandido, aqui seria um lugar perigoso. Eu que moro aqui não acho, mas os de fora 
tem muito medo de nós daqui.  
Pesquisador: _ Fale sobre a cidade e o bairro: 
Catarina: _ Muita coisa tem que ser melhorada, as pessoas precisam ser 
conscientizadas, e acho que para isso é preciso desenvolver o senso crítico. É 
preciso organizar uma associação de moradores, mas é difícil, pois as pessoas não 
querem ouvir nada sobre isso.  
Pesquisador: _ Como moradora e consciente dessa necessidade de mudança, 
por quais razões não atua para essa mudança? 
Catarina: _ Por não gostar do meu bairro, eu não gosto de morar aqui. Para mim, 
vivo aqui por falta de opção. Meu projeto é sair daqui. Em Carapicuíba e toda região 
oeste da Grande São Paulo não tenho intenção de morar, quero ir para São Paulo. 
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Entrevista 4 – JANE. 

Pesquisador: _ No dia 30 de janeiro de 2013, dou início à entrevista com a 
moradora Jane da Vila Municipal, bairro da cidade de Carapicuíba. Jane fale 
sobre sua vida até vir morar em Carapicuíba: 
Jane: _ Sou de Pernambuco, aqui em São Paulo morava em São Miguel Paulista 
com a minha tia, o meu pai trabalhava em um parquinho aqui no km 21 e eu não me 
dei bem com a minha tia e eu acabei vindo morar com o meu pai. A gente morava no 
parquinho aqui no km 21, moramos lá por uns 5 meses, daí o meu pai foi mandado 
embora do parquinho e eu fiquei sem ter para onde ir. Acabei indo morar na casa de 
uma amiga minha, dessa amiga fui morar na casa de outra amiga. Fiquei jogada 
sem rumo. Nisso acabei conhecendo um rapaz que hoje é meu esposo, começamos 
namorar e logo fomos morar juntos. 
Pesquisador: _ Qual sua idade? Há quantos anos você mora em Carapicuíba? 
Jane: _ Tenho 25 anos. Vai fazer 6 anos.  
Pesquisador: _ Quais diferenças existem entre São Miguel Paulista e 
Carapicuíba? 
Jane: _ Lá tem escola perto, hospital, posto de saúde, lá era um lugar evoluído. Aqui 
é lento, o postinho é meio complicado você vai marcar consulta é pro ano que vem. 
Eu mesmo não consegui fazer o pré-natal dos meus dois filhos. Porque chegava lá 
um falava espera aqui, outro falava espera ali, ficavam jogando um pro outro, acabei 
desistindo e vindo embora. Acabei falando assim, quem vai fazer meu pré-natal vai 
ser Deus em casa. Eu nunca passei em um médico aqui. As crianças passam no 
pediatra, assim mesmo o pediatra é lá do postinho do centro, porque é melhor do 
que os daqui, eu não gosto dos pediatra daqui. É muito bagunçado. A saúde. Ah, 
uma vez eu passei também no postinho, logo depois que o meu filho nasceu, passei 
no postinho aqui em cima, eu não conseguia comer né, estava passando mal em 
casa. Cheguei lá o médico falou que o meu problema era falta de amor, se eu traia o 
meu marido para que passar o número do telefone, pra gente se encontrar depois 
para conversar.  
Pesquisador: _ Sua moradia está regularizada? 
Jane: _ Ainda não, começaram no mês passado a regularização, agora vai ter 
escritura tudo certinho.  
Pesquisador: _ A coleta de lixo é normal no bairro? 
Jane: _ É semanal, de vez em nunca atrasa também. As vezes acumula lixo e fica 
até duas semanas o lixo nas ruas, fica um fedo as pessoas reclamando sem ter 
onde jogar o lixo. É bem aqui o lixo, daí para gente é complicado. 
Pesquisador: _ Quais motivos te levaram a abandonar a escola? 
Jane: _ Ou estuda ou trabalha. Então eu não tinha a oportunidade de estudar e 
trabalhar ao mesmo tempo, porque o meu horário de trabalho era das 14 às 22h. 
Então assim eu chegava em casa muito tarde, então eu não conseguia conciliar os 
horários e pela minha idade não deixavam eu estudar de manhã. E também não 
tinha supletivo de manhã, até tentei fazer o supletivo de manhã mas não tinha. Eu 
não desisti não, tenho vontade de terminar meus estudos, de fazer uma faculdade 
de psicologia, sabe, não parei por aqui não. Tenho que começar a trabalhar e seguir 
minha vida. Comecei a fazer curso na Microlins, muito bom, e parando desistindo 
porque fiquei sem trabalhar.  
Pesquisador: _ Quanto tempo faz que você está desempregada? Seus filhos 
contribuíram para você estar fora do mercado de trabalho hoje? 
Jane: _ Faz um ano, tenho dois filhos, com certeza os filhos acabam nos afastando 
do trabalho, da escola. É complicado, como eu não tenho apoio de ninguém sou só 
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eu e meu esposo, minha família não é daqui, eu não posso contar muito com 
aqueles que estão por aqui e tem sua casa e sua família. Eu não posso deixar meus 
filhos nas mãos de qualquer um para sair e ir trabalhar. Na verdade, quando você 
sabe que tem um lugar, uma escola, uma creche que você pode deixar seu filho e 
que ele vai ser bem cuidado, aí sim né, a gente fica mais com segurança para 
trabalhar e até estudar. Tem creche que abre as oito e vai até as seis da tarde.  
Pesquisador: _ Na Vila Municipal não tem creche? 
Jane: _ Aqui no bairro não tem creche. As creches perto que tem, eu nem sei direito 
onde é, mas sei que não é aqui.  
Pesquisador: _ Nesse momento vemos a polícia aqui na rua. É comum a 
presença da polícia no bairro? A Vila Municipal é um bairro seguro?  
Jane: _ Ultimamente é assim, é comum a polícia tá passando sempre. Viatura passa 
aqui na rua todos os dias e enquadra qualquer suspeito.  
Pesquisador: _ Como é a relação da comunidade com a polícia e da polícia 
com a comunidade? 
Jane: _ Até onde eu vejo a polícia é normal, é os procedimentos deles mesmo.  
Pesquisador: _ Você utiliza o transporte público? Qual sua avaliação? 
Jane: _ De vez em nunca. Na verdade quando eu trabalhava em Alphaville, muitas 
vezes eu desci do ônibus e vim andando naquele trecho que tem ali perto da Vila do 
Sapo ali. Meu Deus ali, só por Deus mesmo, todo mundo cansado tem que ficar em 
pé dentro dos ônibus que são lotados. Demora demais por causa do trânsito, 
engancha ali é carro, é ônibus, é caminhão, é moto. Demorava quase duas horas 
para vir de Alphaville aqui, por isso muitas vezes desci e vim andando de pé. Além 
disso, você tem que aguentar a falta de respeito, uma vez tinha três cara vendo 
vídeo pornô no celular no ônibus parado do meu lado, eu desci e vim de pé.  
Pesquisador: _ O seu bairro é um bairro pobre? Os moradores são pobres? 
Jane: _ Pobre para mim são aquelas pessoas que não tem oportunidade de ter uma 
casa, um bom trabalho, que depende de área invadida que monta os barraquinhos 
de madeira. Então assim, não sei como eles fazem para comer. Aqui não, no bairro 
onde eu moro, todas as pessoas trabalham, tem residência fixa e ganha bem, até 
agora eu não vi ninguém aqui reclamar.  
Pesquisador: _ O seu bairro é dividido em duas partes, a vila de cima e a vila 
de baixo. Qual a diferença entre essas duas vilas? 
Jane: _ Olha eu não conheço muito lá não, mas ouço que lá é complicado, tem 
muita droga, é meio bagunçado lá pra baixo. Aqui quanto a isso é mais tranquilo, eu 
mesmo tenho medo de ir lá pra baixo, tenho uns amigos que moram lá, eu não saio 
daqui pra ir lá. O caminho para chegar lá, a escada que a gente desce é onde fica as 
crianças e os rapazinhos vendendo, aí a gente vê a polícia, eles esconde as drogas 
nos tijolos do escadão. Daí a gente vai passando e a polícia enquadra vai achar que 
é a gente que tava vendendo.  
Pesquisador: _ Onde seu esposo nasceu e qual a profissão dele? 
Jane: _ Nasceu aqui mesmo em Carapicuíba. Ele é lombador.  
Pesquisador: _ O salário dele é fixo ou é por trabalho? 
Jane: _ Na carteira é pouco, a diferença é por fora, quanto mais ele trabalha mais 
ele ganha. 
Pesquisador: _ Ele terminou os estudos? 
Jane: _ Ele fez até o segundo do Ensino Médio. 
Pesquisador: _ A família do seu marido é de onde? 
Jane: _ Minas Gerais. 
Pesquisador: _ Você gosta daqui do seu bairro? Da cidade de Carapicuíba? 
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Jane: _ Gosto não. 
Pesquisador: _ Se pudesse mudar daqui, você mudaria? 
Jane: _ Se eu pudesse eu mudaria, moraria em Atibaia, tenho uma irmã que mora 
lá, diz que lá é muito bom, lá é interior, lá é bom pra trabalho, é bom pra estudo, é 
bom para as crianças. Eu tenho vontade de me mudar para lá.  
Pesquisador: _ Quais os motivos para você não gostar daqui? 
Jane: _ Acho que é onde eu moro, moro numa viela que não tem saída, só fico aqui 
dentro de casa ou no parquinho aqui, tenho filhos pequenos, esse parque até que é 
bom. Dizem que fizeram um melhor, mas é longe, tem que ir de carro, não pode 
levar bola para as crianças brincar, não pode levar comida tem que comprar lá e 
consumir lá, é complicado. Esse parque aqui o prefeito falou que não iria mais 
enfeitar aqui porque é de Osasco. 
Pesquisador: _ Mudando daqui o futuro dos seus filhos será melhor? 
Jane: _ Acredito que sim. É maior sim, porque aqui é tudo meio abandonado, o caso 
do parque fiquei um mês sem ir lá, quando fui o mato estava quase cobrindo a 
gente. Além de ser perigoso, lá já teve o maníaco do parque. Ainda tem o laguinho 
que quase toda semana morria gente afogada no parquinho. 
Pesquisador: _ Seu esposo gosta daqui? 
Jane: _ Ele gosta, se deixar morre aqui. Homem é assim mesmo, a gente que é 
mulher que pensa em melhorar, em mudar.  
Pesquisador: _ Agradeço pela participação e contribuição no trabalho. 
Jane: _ Eu gostei de ajudar, só que não sei muita coisa, moro aqui há pouco tempo. 
Mas vi alguns problemas do bairro e da cidade, as pessoas que vivem há mais 
tempo aqui sabem mais coisas.  
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Entrevista 5 – AILTON. 

Pesquisador: _ Ailton, fale sobre o histórico de sua família e de como se 

estabeleceram em Carapicuíba: 

Ailton: _ Viemos morar em Carapicuíba depois do falecimento de meu pai. 

Passávamos por problemas financeiros, alugamos esse apartamento e minha mãe 

logo conseguiu emprego. Eu estudava e cuidava dos meus irmãos.  

Pesquisador: _ Sua família era de que lugar? 

Ailton: _ Minha família era de Osasco, fomos morar em Jundiaí, pois meu pai 

conseguiu uma casa lá, com a morte dele nós viemos para cá. Tínhamos uma casa 

em Osasco, mas minha mãe não quis ir para lá porque minha avó estava morando lá 

e viemos pra cá.  

Pesquisador: _ As origens de sua família é aqui de São Paulo? 

Ailton: _ Não, minha mãe tem origem em Pernambuco e meu pai em Alagoas. 

Pesquisador: _ Você tem intensão em dar continuidade aos estudos? 

Ailton: _ Tenho projetos, quero voltar a estudar fazer uma faculdade. 

Pesquisador: _ Você não frequenta o teatro de Carapicuíba? Quais as razões? 

Ailton: _ Fui uma única vez e não gostei, os das outras cidades são melhores e eu 

vou. Gosto de Osasco e Barueri, em outros eu ainda não fui. 

Pesquisador: _ No caso de cinemas, onde você costuma ir para assistir 

filmes? 

Ailton: _ Osasco, Barueri e Alphaville. 

Pesquisador: _ Você frequenta exposições na cidade, qual tipo? Onde? 

Ailton: _ Vou em exposições de saúde, sobre doenças sexualmente transmissíveis, 

pra aprender a me proteger e me atualizar. 

Pesquisador: _ Quais os shows que você frequenta na cidade? 

Ailton: _ Todos, mas os que mais assisto são os de reggae. Os shows são na 

expoeste, ao lado do Extra, lugar muito frequentado. 

Pesquisador: _ Você gosta de ler, quais temas lhe chamam atenção? 

Ailton: _ Temas que envolvam guerra, o nazismo. Gosto um pouco de mitologia e 

acabei de ler um livro sobre o Che Guevara. 

Pesquisador: _ Como você avalia o transporte público na cidade? 

Ailton: _ Superlotado, deveria ter mais ônibus nas linhas. O trem melhorou, mas 

ainda precisa melhorar mais. 

Pesquisador: _ Os parques da cidade tem boas estruturas para os visitantes? 

Ailton: _ Sim, o público está gostando, as pessoas vão lá pra curtir o parque. 

Exemplo é o parque novo o Gabriel Chucre, lá tem quadras de tênis, futebol, vôlei, 

outros ficam sentados ouvindo música, tomar um vinho uma cerveja, estamos 

gostando.  

Pesquisador: _ Os ginásios de esporte da cidade são espaços abertos para a 

população? 

Ailton: _ Não. Bom eu não procuro isso também. 

Pesquisador: _ As escolas públicas abrem nos finais de semana para 

atividades de lazer? 

Ailton: _ Algumas sim, onde tem a escola da família o pessoal vai lá jogar ping pong. 

Pesquisador: _ Na procura por atendimento de saúde, onde você vai e qual o 

tipo de atendimento? 
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Ailton: _ Procuro a rede pública com mais frequência. É bom o atendimento na rede 

pública, mas tem diferença com o privado, a atenção dos recepcionistas do privado 

é melhor do que no público. 

Pesquisador: _ Na sua opinião a segurança no bairro e na cidade é boa? 

Ailton: _ A polícia é presente, mas não dá nada pra ninguém. Ela vê fazendo e 

passa direto, não corre atrás do que tá acontecendo.  

Pesquisador: _ O que seria a pobreza? 

Ailton: _ Todos somos pobres, as pessoas trabalham acabam deixando os filhos 

largados, sem creche. A pobreza não é financeira, todo mundo corre pra sustentar a 

família, mas há um tumulto na cidade. Aí acontece os acidentes, a mãe deixa o filho 

em casa, o menino vai brincar na lagoa como ontem mesmo o menino morreu 

afogado no laguinho aqui do km 21, no parque dos Paturis. 

Pesquisador: _ A cidade não oferece creches para as famílias? 

Ailton: _ Não, se você for no começo do ano, você consegue vaga para o outro ano. 

É bem assim, e ainda não são todos que conseguem.  

Pesquisador: _ A Cohab é mais organizada do que o restante da cidade? 

Ailton: _ Não é igual ao restante da cidade, tem bagunça, carros, motos, som alto 

tudo tumultuado igual ao restante da cidade. 

Pesquisador: _ Há diferenças entre a Cohab e outros bairros da cidade? 

Ailton: _ Não, existe uma rivalidade entre o pessoal da vila e da cohab, mas é tudo a 

mesma coisa. O pessoal da vila que não gosta da cohab vem é quer brigar coisa 

assim, mas é tudo igual. 

Pesquisador: _ Porque não gostam da Cohab? 

Ailton: _ Coisa deles, cada um quer defender sua área e isso causa atritos, 

confrontos que são marcados por brigas entre Cohab e Vila, principalmente entre os 

jovens. 

Pesquisador: Os jovens da Cohab e da Vila não se misturam? 

Ailton: _ Alguns sim, eu tenho amigos lá, mas outros não. Tem um pessoal da 

Cohab que não se mistura com as pessoas de lá não e lá tem alguns que não 

gostam de nós também.  

Pesquisador: _ Qual seria o motivo dessa desavença? 

Ailton: _ É por causa da discriminação, a Vila é favela, isso é discriminação. Alguns 

chamam de favela, é visto como favela. 

Pesquisador: _ A chamada vila de baixo é diferente da outra? Quais as 

diferenças? 

Ailton: _ O pessoal da vila de cima é mais fechado, mais próximo da Cohab, o 

pessoal de baixo é mais marcado, é onde a polícia chega pegando. Isso faz eles 

serem mais fechados entre eles. 

Pesquisador: _ Essa parte da Vila é perigosa? Qual horário é perigoso andar 

lá? 

Ailton: _ É muito perigoso, depois das oito da noite eu não ando lá. 

Pesquisador: _ Já sofreu algum tipo de violência aqui no seu bairro? 

Ailton: _ Já fui assaltado, mas não levaram nada, quando voltava do trabalho que 

aqui do lado de casa, mas não levaram nada porque não tinha nada. 

Pesquisador: _ Você se sente constrangido ao falar onde mora? Quais os 

motivos? 
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Ailton: _ É uma coisa antiga o pessoal conhece mais Osasco e Alphaville, as 

notícias que chegam a mídia daqui são ruins, não se fala do que é bom, do que está 

melhorando, só fala de violência e coisas ruins. É uma marca que a cidade tem.  

Pesquisador: _ Qual seria essa marca de Carapicuíba? 

Ailton: _ Ela é vista como uma cidade perigosa.  

Pesquisador: _ O que a torna perigosa? Seus moradores? 

Ailton: _ A criminalidade, e isso é visto como se todos os moradores cometessem 

crimes. Assim, o morador de Carapicuíba é um bandido em potencial, mas a maioria 

são trabalhadores.  

Pesquisador: _ A mídia está sempre em Carapicuíba? 

Ailton: _ Não sempre, é raro, só quando acontece acidentes ou quando a polícia vai 

fazer uma operação na cidade. Quando está inaugurando uma área de lazer, a 

mídia não aparece. 

Pesquisador: _ Alguma vez você já escondeu ser morador de Carapicuíba? No 

caso de procura de emprego? 

Ailton: _ Não, já tive receio de falar, mas como tá marcado o lugar tem que falar.  

Pesquisador: _ Na procura de emprego, quantas entrevistas você fez e em 

quantas você passou?  

Ailton: _ Fiz umas cinco e só passei em uma, que é onde trabalho há 3 anos, e é 

aqui do lado de casa. Nas outras eu não consegui e acho que o meu nervosismo me 

prejudicou na hora. 

Pesquisador: _ Na relação com pessoas de outros lugares que não seja 

Carapicuíba, já se sentiu constrangido ao assumir ser da cidade?  

Ailton: _ Sim, quando fui no clube, tinha umas meninas. A gente tinha ido num 

corsinha, seis pessoas dentro do corsa. Daí chegou lá as meninas de hilux, bmw, 

não sei o que. Aí elas pergunta de que lugar vocês são? Aí um olha para cara do 

outro e fala a gente é do tamboré 3, tamo naquela hilux preta. Não falamos que 

éramos de Carapicuíba, as meninas tudo patricinha não iria mais falar com a gente.  

Pesquisador: _ Em alguma situação você já assumiu ser de Carapicuíba e 

sofreu consequências negativas disso? 

Ailton: _ Já, não vou dizer que só fui constrangido, mas falei que era de Carapicuíba. 

Quando se fala ser daqui as pessoas te olham meio torto, daí você tem que explicar. 

Mostrar que a cidade não só o que falam de mal, mas que aqui tem trabalhadores 

também. 

Pesquisador: _ Na escola era abordado os problemas da cidade? 

Ailton: _ Sim, as vezes tinham debates para promover ideias de mudanças para a 

cidade, falávamos sobre educação, saúde, entre outras coisas. 

Pesquisador: _ Há falta de iluminação pública nas ruas? 

Ailton: _ Em algumas regiões sim, não tem luz, e isso é perigoso. Ali na avenida 

perto do parque não tem luz. O lugar é usado por ladrões para assaltos e há 

também prostituição.  

Pesquisador: _ Essa prostituição é na via pública? 

Ailton: _ É elas ficam lá depois de uma certa hora, elas tão lá, é só passar de carro 

que dá pra ver. São mulheres e homossexuais que ficam lá esperando clientes.  

Pesquisador: _ O lixo é um problema na cidade? 

Ailton: _ Sim, o lixo está todo jogado pela cidade, tem montanhas pelas ruas. Isso é 

um problema quando chove entope tudo e causa enchente. 
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Pesquisador: _ A cidade sofre com enchentes? Quais as razões de tanto lixo 

nas ruas? 

Ailton: _ Sim tem enchente, o lixo ajuda para isso. Os motivos para tanto lixo é a 

falta de educação dos próprios moradores, a prefeitura tenta coletar toda semana, 

as vezes atrasa, mas não é para ter tanto lixo por causa disso, é só alugar uma 

caçamba e jogar lá.  

Pesquisador: _ Há tráfico de drogas na Cohab? Os responsáveis são 

moradores do bairro ou de outros bairros? 

Ailton: _ Tem muito, são daqui mesmo, não são pessoas de outro lugar que vem 

para cá.  

Pesquisador: _ Em determinadas situações você esconde ser de Carapicuíba? 

Por quê? 

Ailton: _ Sim, porque as pessoas vão te olhar de forma diferente, com medo de você 

ser bandido ou coisa assim. Por exemplo, ir em Alphaville não te deixa em situação 

confortável, lá as pessoas tem dinheiro, e você que é daqui é pobre, é inferior, isso 

também ajuda em esconder o lugar onde você mora.  

Pesquisador: _ Como seria o preconceito sobre o morador de Carapicuíba? 

Ailton: _ Acontece meio que de forma indireta, a pessoa ao saber que você é de 

Carapicuíba ela vai tomar cuidado ao lidar com você, ela não vai se abrir, ser sua 

amiga. Ela terá receio de se abrir, vai ficar na dela, fechada. Não é pessoa para 

fazer parte do meu círculo de amizades.  

Pesquisador: _ Você tem algum amigo que não more em Carapicuíba? 

Ailton: _ Tenho, mas é de outro Estado, de outro lugar em que eu viajei. Alguns em 

Osasco e Barueri, mas eles já moraram aqui e eles mesmos falam Carapicuíba é fim 

do mundo, Carapicuíba é feia, suja, não tem nada. 

Pesquisador: _ Isso te causa desconforto? 

Ailton: _ Sim, porque é o lugar onde eu moro. 

Pesquisador: _ Se você pudesse você se mudaria de Carapicuíba? 

Ailton: _ Sim, não pelos apelidos da cidade. Gostaria de morar em Barueri, Alphaville 

ou em Santa Catarina.  

Pesquisador: _ Você gosta de Carapicuíba? 

Ailton: _ Gosto, gosto das pessoas, do lugar, mas mesmo assim se eu pudesse eu 

me mudaria daqui. É preciso que as pessoas venham conhecer aqui, para ver que 

não é isso que mostra na TV, que é um bom lugar, que as pessoas são boas. 
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Entrevista 6 – LUCY. 

Pesquisador: _ No dia 11 de fevereiro de 2013 se realiza a entrevista com a 

moradora Lucy do bairro COHAB 2 da cidade de Carapicuíba. Garantindo 

anonimato da mesma e sigilo das informações que serão utilizadas para fins 

acadêmicos. Fale como você e sua família vieram residir em Carapicuíba: 

Lucy: _ Meus pais vieram da Bahia, sendo que meu pai vive aqui há 40 anos, depois 

ele foi para Bahia onde conheceu minha mãe e a trouxe pra cá. Eu nasci na cidade 

de São Paulo, mas meus pais já moravam em Carapicuíba. Assim, eu nasci e cresci 

aqui.  

Pesquisador: _ Houve muitas mudanças no lugar nesse tempo em que você 

vive em Carapicuíba? O terreno já foi considerado área livre? 

Lucy: _ Foi sim, mas hoje é regularizado. Creio que a partir de quando o município 

se emancipou de Barueri a área foi regularizada. 

Pesquisador: _ A coleta de lixo é regular? 

Lucy: _ É normal, mas tem o problema comum de começo de ano, que atrasa a 

coleta e depois se regulariza no decorrer do ano.  

Pesquisador: _ Você conhece a cidade de Carapicuíba? Quais bairros? 

Lucy: _ Conheço aqui, a Cohab, o Centro, São Daniel e Tonato. 

Pesquisador: _ Esses bairros tem problema na coleta de lixo? 

Lucy: _ Sim os mesmo daqui no começo do ano. 

Pesquisador: _ Você é estudante de que? 

Lucy: _ Comércio Exterior.  

Pesquisador: _ O teatro municipal é um local que você frequenta?  

Lucy: _ Não, já tive convites para ir, mas nas ocasiões tinha outros compromissos. 

Tenho vontade de ir, apesar de conhecer a pouco tempo sua existência. Vou a 

teatro em outras cidades em Osasco e em São Paulo, mas de forma esporádica. 

Pesquisador: _ Onde você frequenta salas de cinema? 

Lucy:_ Quinzenalmente vou ao cinema em Osasco, Barueri e São Paulo. 

Pesquisador: _ Exposições, você frequenta? Onde? 

Lucy: _ Sim, normalmente em São Paulo. Instituto Tamie Ohtake, Ibirapuera, 

Pinacoteca, SESC. 

Pesquisador: _ Você tem hábito de ir à shows? Em que lugar? 

Lucy: _ Sim no SESC, Credicard Hall, Anhembi, quando há algo de meu gosto eu 

vou. Também gosto de participar da Virada Cultural, gosto de comédia e peças de 

teatro. Além de MPB e Pop Rock. Não gosto de pagode nem de funk. 

Pesquisador: _ Esses estilos que você não gosta são comuns em 

Carapicuíba? 

Lucy: _ Sim, o pagode e o funk. Não tenho preconceito, mas não são meus estilos, 

mas não vou a shows desse tipo. 

Pesquisador: _ Porque não vai a esses shows? 

Lucy: _ Devido ao ambiente. 

Pesquisador: _ O que te incomoda nesse ambiente? 

Lucy: _ O público é diferente, o comportamento, eu não quero parecer 

preconceituosa, mas a educação das pessoas é diferente. O ambiente é violento, 

perigoso, a segurança nunca é suficiente, onde ocorrem arrastões e isso é comum 

junto ao uso de drogas ilícitas.  
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Pesquisador: _ Se Carapicuíba tivesse um show de MPB, você iria? 

Lucy: _ Sim, eu iria. 

Pesquisador: _ O que o público dos outros estilos musicais apresentam que 

não te agrada a ponto de dividir o mesmo espaço com eles? 

Lucy: _ Falta de educação, violência, as formas de se vestir. 

Pesquisador: _ Como seriam essas formas de se vestir? 

Lucy: _ As mulheres de forma vulgar, os homens de forma brega, suburbano.  

Pesquisador: _ O que te diferencia dessas pessoas? 

Lucy: _ A educação, as vestimentas, a fala, minha postura. 

Pesquisador: _ Quais os motivos dessas pessoas terem tais comportamentos? 

A falta de educação? 

Lucy: _ Sim falta de educação e do convívio no ambiente da cidade. É uma falta de 

limites, essas pessoas não respeitam o direito do outro, elas incomodam. Além de 

um vocabulário pobre. 

Pesquisador: _ Você estuda em outra cidade? Utiliza os meios de transporte 

público para locomoção? Como é a oferta desse serviço? 

Lucy: _ Sim estudo em Barueri, Fatec. É bom, o serviço de transporte, pois o horário 

que uso não é de pico. Quando é preciso no horário de pico, é muito demorado, 

superlotado, um trânsito que para tudo, o ônibus fica preso no engarrafamento. O 

trem é bom, mas no horário de pico é muita gente. Utilizo a cartão de estudante, que 

me dá desconto de 50% para o ônibus e no trem uso o Bilhete Único.  

Pesquisador: _ Você utiliza os espaços de lazer da cidade? 

Lucy: _ Não, por questão de segurança. Não tem nenhum espaço de lazer que 

supram minhas necessidades. 

Pesquisador: _ Quais seriam suas necessidades? 

Lucy: _ Ciclovia, academia ao ar livre, o Gabriel Chucre até atende, mas nunca fui 

lá. Ele está na divisa entre Carapicuíba e Barueri.  

Pesquisador: _ A região onde está o Parque Gabriel Chucre, sofre com 

alagamentos? 

Lucy: _ Sim, quando chove alaga a Etec e a Fatec, isso prejudica as aulas nas 

escolas. Os bombeiros precisam retirar os alunos, porque andando não sai de lá. 

Pesquisador: _ Como é o atendimento médico na cidade? 

Lucy: _ Quando precisei fui bem atendida, mas utilizo mais o convênio do meu pai. 

Costumo ir à São Paulo para ir ao médico, no Cambuci. O atendimento lá é muito 

melhor do que aqui, já Barueri é igual aqui, mas muitos usuários que vão lá são 

daqui. 

Pesquisador: _ Você se sente segura em Carapicuíba? 

Lucy: _ Razoavelmente, existem lugares da cidade que tenho medo de andar nas 

ruas, ou mesmo no transporte público. Conheço pessoas que já sofreram violência, 

principalmente próximo ao km 21, no Parque dos Paturis perto da Vila Municipal. 

Pesquisador: _ Na cidade existem áreas mais pobres que as outras? 

Lucy: _ O centro é mais organizado, menos pobre, as casas são mais bonitas.  

Pesquisador: _ O que é ser pobre? 

Lucy: _ Um pai de família que sustenta os filhos com um salário mínimo. 

Pesquisador: _ O carapicuibano é pobre?  

Lucy: _ Tem regiões de Carapicuíba em que os moradores são muito pobres. Há 

uma presença marcante da pobreza para as pessoas que não são daqui. Uma vez 
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eu vi no ônibus vindo de Osasco, uma mulher falava que os lugares aqui eram 

parecidos com presídios, com áreas de criminalidade tipo a cracolândia. Coisas 

desse tipo, sempre falando mal. 

Pesquisador: _ Esse fato de incomodou? 

Lucy: _ Sim, me incomodou por eu morar aqui. Eu respeito os moradores daqui, e 

percebo que a maioria são retirantes, que tem uma história que deve ser respeitada. 

Pesquisador: _ Retirantes de onde? 

Lucy: _ A maioria do nordeste do Brasil, que não tiveram tantas oportunidades na 

vida e precisam ter sua dignidade respeitada.  

Pesquisador: _ Você se identifica com esses moradores?  

Lucy: _ Não, eu gostaria de mudar daqui. É meu sonho sair daqui, ter uma casa num 

bairro nobre, tipo Pinheiros, na Vila Mariana. São lugares bacanas, com gente 

bacana.  

Pesquisador: _ Essas características identificáveis nos moradores de 

Carapicuíba, são motivos de constrangimento para eles? 

Lucy: _ Sim, mas tentamos não demonstrar essa sensação de inferioridade. O 

tratamento dos outros para conosco será de medo, da mesma forma que fico com o 

pé atrás com os moradores de Francisco Morato. 

Pesquisador: _ Para você os moradores de Francisco Morato são mais pobres 

e perigosos que os daqui? 

Lucy: _ Nunca fui lá, mas passei por lá de trem, a percepção que tive é que é sim. 

Pesquisador: _ Ser de Carapicuíba pode te prejudicar em algum aspecto na 

vida profissional ou pessoal? 

Lucy: _ Preconceito existe, e creio que há possibilidade de que existam pessoas que 

analisem as coisas pela aparência ou pelo que ouve falar e aí sim posso ser 

prejudicada. 

Pesquisador: _ Quais tipos de constrangimento já sofreu por morar em 

Carapicuíba? 

Lucy: _ Várias brincadeiras, piadinhas na escola. Tipo você mora na Cohab, você 

mora onde não tem nada. Lá na Fatec, no primeiro dia de aula eu falei que morava 

aqui e logo veio a piada. Carapicuíba o lugar que fede.  

Pesquisador: _ Entre os moradores de Carapicuíba tem essas brincadeiras? 

Lucy: _ Sim, é comum. Em alguns bairros isso é mais forte. Os moradores da Cohab 

se consideram melhores que os da Vila Municipal, por eles entenderem que por não 

serem moradores de “área livre”, são melhores. Há uma diferenciação entre eles, e 

quando se misturam, as brincadeiras são pejorativas uma para as outras. O pessoal 

da Cohab chamam os moradores da vila de favelados, em resposta, os moradores 

da vila falam que os da cohab são pobres metidos a “playboy”.   

Pesquisador: _ Qual seria o limite do respeito? 

Lucy: _ Cada um respeitar o espaço do outro, de direitos, de deveres, onde todos 

usam o mesmo espaço em comum.  

Pesquisador: _ Como você identificaria um carapicuibano? 

Lucy: _ Uma pessoa folgada, não respeita as normas, as leis, os outros no 

transporte público, abusa e tira vantagens de tudo.  

Pesquisador: _ O que é diferente nos moradores de outros lugares? 

Lucy: _ São mais organizados, respeitam mais o espaço dos outros. Alguns lugares 

são muito parecidos como Osasco, Barueri é mais desenvolvido. 
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Pesquisador: _ Você tem a identidade de Carapicuíba? 

Lucy: _ Até tenho, mas luto para me diferenciar das características que citei. 

Pesquisador: _ Como o carapicuibano é visto pelos moradores de outras 

cidades? 

Lucy: _ Pobre, sujo, suburbano, favelado. 

Pesquisador: _ Carapicuíba tem marcas de violência? 

Lucy: _ Pra quem é de fora daqui sim, as pessoas de outros lugares tem uma ideia 

de aparência da cidade que causa medo nelas. As coisas aqui são abandonadas, 

largadas, quando é novo tudo bem, mas passa um tempo fica largado e gera uma 

imagem feia e poluída da cidade, isso gera medo. 

Pesquisador: _ Carapicuíba tem favelas? 

Lucy: _ Sim, não sei se é pelo tamanho, mas tem áreas que tem moradias 

irregulares, perigosos pra quem é de fora.  

Pesquisador: _ Como mudar esse conceito sobre a cidade?  

Lucy: _ Políticas públicas, até pouco tempo a prefeitura mantinha um cursinho pré 

vestibular e rompeu, isso é importante para os jovens, educação que promova 

mudança, pessoas com mais conhecimento que possam mudar a cidade no futuro.  

Pesquisador: _ Os moradores participam da vida política da cidade, do bairro? 

Lucy: _ Não, muito pouco. As pessoas não participam, cada um pensa no seu 

problema. Isso é uma cultura, pois as pessoas só dormem aqui, os que vivem aqui 

são os mais pobres e esses não conseguem se organizar para reivindicar melhorias. 

Pesquisador: _ O que diferencia a sua educação e a dos demais moradores? 

Lucy: _ Sempre estudei nas melhores escolas da cidade, nem todos tem acesso a 

isso. Além disso, educação não é só na escola, a família tem que ter valores e 

princípios que eduquem a ação. Minha mãe sempre esteve comigo desde a pré 

escola. 

Pesquisador: _ Os mais velhos são responsáveis por essa falta de educação 

na cidade? 

Lucy: _ Sim, uma vez estava no Parque do Povo, e uma criança foi repreendida pelo 

pai pois esbarrou numa pessoa, ele fez a criança pedir desculpas. Aqui isso não 

ocorre, as crianças fazem o que querem e os pais apoiam tudo que é errado, 

gerando jovens irresponsáveis e sem limites. 
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Entrevista 7 – ROSA. 

Pesquisador: _ Entrevista com a moradora Rosa da Vila Municipal de 

Carapicuíba. Conte sobre sua história: 

Rosa: _ Eu ainda era criança, tinha 7 anos de idade e com essa idade meus pais se 

separaram. Antes da separação legal, ele trouxe a gente para cá na Vila Municipal, 

onde estou até hoje.  

Pesquisador: _ Como era o lugar nessa época? 

Rosa: _ Tinha muito verde, eram poucas casas que eram dos funcionários da 

Prefeitura de São Paulo, era tudo de terra, não tinha asfalto, era uma mata.  

Pesquisador: _ O que seu pai fazia na Prefeitura de São Paulo? 

Rosa: _ Ele trabalhava no matadouro, que era aqui em Carapicuíba. 

Pesquisador: _ Sua casa sempre foi de alvenaria?  

Rosa: _ Sim, desde que moro aqui ela é de alvenaria.  

Pesquisador: _ A coleta de lixo é regular?  

Rosa: _ Ultimamente passamos por problemas, é uma vez ou outra que passa. Isso 

é um problema da administração, que não contrata e não paga coletores de lixo. 

Pesquisador: _ O esgoto aqui é fossa ou rede? 

Rosa: _ Já teve fossa, mas agora é ligado na rede de esgoto. 

Pesquisador: _ As moradias na Vila Municipal estão regularizadas, loteadas 

com documentos? 

Rosa: _ Não estão regulares, já faz tempo que as pessoas da prefeitura diz que vão 

acertar, mas ninguém tem nenhum documento daqui. 

Pesquisador: _ Essa área pertencia a Prefeitura de São Paulo? 

Rosa: _ Isso e era destinada à moradia dos funcionários do matadouro. Hoje que 

manda aqui é a Prefeitura de Carapicuíba. 

Pesquisador: _ Como foi a vinda da COHAB para a região? A COHAB 

aumentou a ocupação da área? 

Rosa: _ Depois que veio a COHAB veio muita gente para cá, ela chamou mais gente 

para esse lugar. 

Pesquisador: _ No bairro existe linha de ônibus regular para os moradores? 

Rosa: _ Não aqui dentro não passa nenhuma linha de ônibus.  

Pesquisador: _ Qual sua avaliação sobre o serviço de transporte no 

município? 

Rosa: _ É péssimo, ela demora muito, os ônibus são ruins. O trem ainda tá melhor. 

Pesquisador: _ Como estão os parques municipais? 

Rosa: _ O paturi que é aqui próximo está abandonado. Não tem segurança, existem 

menores se prostituindo, crianças usando droga. É uma coisa feia.  

Pesquisador: _ O parque novo também está assim? 

Rosa: _ Não, lá tá melhor, mas não tem água para quem vai lá. 

Pesquisador: _ Áreas para os jovens praticar esportes, existem no bairro, na 

cidade? 

Rosa: _ Se tem eu não conheço. Creio que seja pouco e por isso pouca gente vai lá. 

Pesquisador: _ E a escola aqui do bairro abre para que as pessoas possam 

utilizar o espaço para o lazer e prática de esportes? 

Rosa: _ Ela abre, durante a semana tem aula, ela é de tempo integral, de manhã é 

aula e a tarde as crianças ficam lá. Nos finais de semana é aberta, aí entra quem 

quer para fazer o que quiser, daí acontece coisas feias lá. 
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Pesquisador: _ Quanto ao atendimento de saúde, qual sua opinião? 

Rosa: _ Tudo péssimo, posto de saúde, pronto socorro, o hospital sanatorinho, se é 

que pode chamar aquilo de hospital. É uma das piores coisas da cidade, esse 

hospital as pessoas não respeitam ninguém. Já a AME é boa. Busco atendimento 

em Barueri e São Paulo, onde somos melhores tratados do que aqui. 

Pesquisador: _ A cidade de Carapicuíba é segura? A Sra. se sente segura 

nela? 

Rosa: _ Na cidade de Carapicuíba não, eu me sinto segura aqui no bairro onde eu 

moro. Aqui eu ando qualquer hora, todo mundo me conhece. Já na cidade não tenho 

essa condição. A polícia é corrupta, em Carapicuíba, a polícia só vê o que quer ver, 

ou melhor se paga ela não vê, se não paga ela vê tudo. 

Pesquisador: _ O que seria uma pessoa pobre para a Sra.? 

Rosa: _ Seria uma pessoa que não tem condições mínimas de viver, de se 

alimentar, não tem vestimentas, essas coisas assim, não tem trabalho, emprego. 

Pesquisador: _ O morador de Carapicuíba, ao assumir esse lugar, enfrenta 

preconceito? 

Rosa: _ Infelizmente aqui é um lugar de tudo que é ruim. A criminalidade é muito 

grande, tem muito bandido, a segurança é corrupta. A cidade fica marcada. A 

pessoa que não conhece aqui fica com medo de quem é daqui. 

Pesquisador: _ Como a Sra. define o morador de Carapicuíba? 

Rosa: _ As pessoas daqui se sentem mal fora daqui, porque tem que se esforçar 

para se tornar igual aos de outros lugares.  

Pesquisador: _ As pessoas dos outros lugares onde a Sra. vai, conhecem ou 

ouvem falar de Carapicuíba? 

Rosa: _ Ouviu falar, porque aqui não tem nada para que as pessoas de fora daqui 

venham conhecer aqui. 

Pesquisador: _ Emprego, a cidade tem oferta? 

Rosa: _ Aqui não tem campo de trabalho. O comércio aqui não tem estrutura, não 

tem oferta de coisas variadas. 

Pesquisador: _ Quanto a educação, as escolas contribuem para mudar essa 

marca da cidade, do lixo e da violência? 

Rosa: _ Aí eu não digo assim a escola, eu digo professores. Tem professores que 

ensinam mostrando a realidade e as diferenças para mudar, mas tem outros que 

devido ao lugar e não ter apoio do poder público eles deixam tudo do jeito que tá, vai 

no vai que vai. Tem aqueles que se interessam mostra a necessidade de mudança e 

tem outros que não estão nem aí. 

Pesquisador: _ Existem professores que reforçam a ideia de que o pobre é 

pobre e por isso não tem chances de mudar? 

Rosa: _ Tem sim, influencia negativamente as crianças. 

Pesquisador: _ A Sra. gosta de Carapicuíba? 

Rosa: _ Não, se eu pudesse sair daqui eu sairia. Eu gostaria de viver no interior de 

São Paulo.  

Pesquisador: _ O interior é muito diferente daqui em relação aos problemas? 

Rosa: _ Lá também existem,  
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Entrevista 8 – LÍGIA. 

Pesquisador: _ Entrevista realizada com a moradora Lígia da Vila Municipal de 

Carapicuíba. Fale sobre o seu bairro: 

Lígia: _ O meu bairro tem muitos problemas, creio que o problema não esteja no 

lugar em si, mas sim no governo e também os moradores. Há uma falta de interesse 

dos dois lados, dos moradores em cobrar, muitas vezes por não saber o que cobrar 

e do governo que sabe o que deve ser feito e não faz ou faz o mínimo. Por exemplo, 

a escola aqui do meu bairro não é um lugar seguro, os portões ficam aberto dia e 

noite, entra todo tipo de gente, para jogar bola, usar drogas. A violência aqui é muito 

alta, não se sabe quem é quem. Existe muito medo, sofremos ameaças indiretas 

constantemente. Fica difícil melhorar as coisas com medo. 

Pesquisador: _ A Vila Municipal é considerada pelos seus moradores, uma 

favela? 

Lígia: _ Bom, por outros moradores de fora sim. Aqui não são todos, uns acham que 

sim outros não. O bairro é dividido em dois locais, um aparentemente tem 

características de uma Vila, o outro é bem favela mesmo, são barracos de madeira a 

Vila de baixo. Lá é favela mesmo, esgoto a céu aberto, vielas lá não ter ruas.  

Pesquisador: _ Qual a diferença entre a Vila e outros bairros? 

Lígia: _ Aqui na Vila a falta de entendimento das pessoas por seus direitos é maior. 

As famílias aqui não se educam para cobrar melhorias.  

Pesquisador: _ Sua família é daqui de São Paulo? 

Lígia: _ Sim, os dois nasceram aqui no Estado de São Paulo, na cidade de São 

Paulo e vieram viver em Carapicuíba. 

Pesquisador: _ Quais os motivos para o lixo ser um problema constante na 

cidade? 

Lígia: _ Muitos lugares não tem lixeira, onde tem os moradores não usam jogam o 

lixo no chão. É um problema de educação da população. Aqui o caminhão passa, 

existem os dias certos que ele passa.  

Pesquisador: _ Você frequenta lugares culturais da cidade? Teatro, shows, 

outros? 

Lígia: _ O teatro eu não conheço direito, não existe divulgação de nada que se 

apresente lá. Os shows eu não gosto do ambiente, que é violento, constrangedor, 

onde as pessoas brigam, usam drogas. 

Pesquisador: _ E esse ambiente é frequentado por moradores daqui? 

Lígia: _ Da cidade toda, como eles sabem que ali eles podem fazer qualquer coisa, 

então vem pessoas de todos os tipos e de todos os lugares. Lá é frequentado por 

usuários de drogas, tanto homens como mulheres, maiores e menores de idade.  

Pesquisador: _ Como avalia o sistema de transportes na cidade? Ônibus e 

trem? 

Lígia: _ Não vejo tantos problemas, aqui no meu bairro em nenhum lugar passa 

ônibus. Alguns estão quebrados e andam pela cidade. O trem demora e tem vários 

problemas na linha, ele para e anda, para e anda. Em todas viagens ocorre lentidão. 

Pesquisador: _ O parque municipal que você frequenta é bom? 

Lígia: _ O que eu frequento é legal, eu não vou ao paturis, no outro tem segurança, 

tem lugar para pintar, recitar poesia, é bem legal. Tem horário de funcionamento. 

Pesquisador: _ Existem praças no bairro? 
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Lígia: _ Sim, mas não tem cara de praça, é um lugar para consumo de drogas. 

Pesquisador: _ Existe locais voltados para a população praticar esportes? 

Lígia: _ Se tem aqui na cidade eu não conheço, aqui no bairro não. A escola abre no 

final de semana, mas não com atividades voltadas para isso, é todo mundo fazendo 

o que quer como quer. 

Pesquisador: _ Como você é tratada e atendida no município no sistema de 

saúde pública? 

Lígia: _ Com certo descaso, mas não pelas pessoas que trabalham ali, é mais pelo 

pouco recurso que eles tem. Como é uma cidade de poucos recursos, falta de tudo, 

materiais, não são os funcionários que sem recursos não conseguem atender a 

gente com dignidade. Em outros municípios é melhor, mas nem tanto assim. 

Pesquisador: _ Você se sente segura no bairro e na cidade? 

Lígia: _ Não, eu não tenho segurança, eu sinto que a qualquer momento eu vou ser 

assaltada por uma pessoa que eu menos espero. Pode ser alguém de terno e 

gravata, ou uma de chinelos, qualquer um causa medo, até as crianças.  

Pesquisador: _ Existem lugares que causam mais medo? 

Lígia: _ A noite em toda a cidade, no meu bairro tem lugares que a noite eu não 

passo. No parque dos paturis eu não vou, tenho muito medo.  

Pesquisador: _ O que seria para você uma pessoa pobre? 

Lígia: _ Aquela que sobrevive com o mínimo, um dia come o outro não, que depende 

dos programas de assistência, que não tem roupas para se apresentarem em uma 

entrevista de emprego. Aqui no meu bairro tem muita gente pobre, principalmente na 

parte de baixo, lá tem uma lagoa, é como se fosse uma hierarquia, quanto mais 

próximo você estiver da lagoa mais pobre você é.  

Pesquisador: Você se define como pobre? 

Lígia: _ Sim. 

Pesquisador: _ Em algum momento já sofre preconceito devido ao lugar onde 

você mora? 

Lígia: _ Sim, direta e indiretamente. Na escola as piadinhas, em outros lugares, as 

pessoas riem quando se fala onde mora. Carapicuíba é mal vista, somos chamados 

de favelados, bandidos, nóias, traficantes. Entre os moradores da cidade também, o 

pessoal da COHAB olha para nós e fala que somos favelados, as mulheres são 

prostitutas, os homens vagabundos e traficantes. Como se eles fossem perfeitos. 

Pesquisador: _ Isso gera conflitos entre os bairros? 

Lígia: _ Sim, já vi pessoas que pelo simples fato de morarem em bairros diferentes 

não deixam os filhos conversarem entre eles. Outro exemplo é o Ariston, que é 

marcado tanto quanto a Vila. Para nós da Vila, o Ariston é pior que aqui, alguns 

admiram isso, a violência que lá é maior que aqui. 

Pesquisador: _ Na escola as brincadeiras ocorriam como? 

Lígia: _ Entre os alunos, é muito ruim ser daqui e estudar fora daqui. 

Pesquisador: _ Os jovens da cidade estão voltados para a violência? 

Lígia: _ Olha aqui no meu bairro sim, parece que isso virou uma ideologia, as 

pessoas gostam da violência. Isso parece que dá poder, conseguem tudo muito fácil, 

não é preciso trabalhar duro. Os jovens querem ter prestígio, sucesso e conseguir 

admiração, essa forma é mais rápido. Ser traficante aqui traz esse respeito, o jovem 

aqui é fruto dessa ideologia. Os que entram não saem, a maioria morre logo, tem 

que ter sorte para se manter vivo. 
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Pesquisador: _ Você gosta daqui? 

Lígia: _ Sim, eu acho que os moradores se unirem para mudar para melhor, não dá 

para esperar do governo. Os moradores daqui acham que tudo tá perdido, que não 

vai melhorar, e não acham que são capazes de fazer a mudança.  

Pesquisador: _ Os moradores não fazem nada para melhorar o bairro? 

Lígia: _ Não, só reclamam e colocam a culpa no governo, sem ver que eles também 

são responsáveis para que mude. Eu coloco 50% para cada lado.  

Pesquisador: _ Se você pudesse se mudaria daqui? 

Lígia: _ Com certeza, pois não vejo melhora a curto prazo, e aqui não é um lugar 

onde eu possa viver e construir projetos para minha vida. Se pudesse eu mudaria 

para outra cidade. Lógico que se fosse para escolher, o Alphaville, mas sou mais 

realista gosto de Osasco. 

Pesquisador: _ Você se identifica com os moradores de Carapicuíba? 

Lígia: _ Não, mas não gosto da generalização sobre os moradores daqui. Pode-se 

dizer que a maioria é de um jeito que eu não sou. Muita gente aqui estuda, quer 

conquistar coisas boas, querem mudar sua realidade. A minha situação de ser pobre 

é igual à da maioria, mas meus ideais não. A minha ética, a minha moral é bem 

oposta ao dos outros moradores. 

Pesquisador: _ Qual seria a moral deles? 

Lígia: _ São na maioria desinteressados pela vida, se contentam com qualquer 

coisa.  

Pesquisador: _ Na hora de uma seleção de emprego, os olhos do recrutador 

recaí para moradores de outras cidades? 

Lígia: _ Antes da entrevista creio que sim. Existe um estereótipo sobre nós daqui. 

Aqui ninguém presta, é sem educação, joga lixo no chão, falam palavrão, não sabem 

se portar. Eu já senti as pessoas me olharem assim, mas eu não sinto vergonha 

daqui, eu tento mostrar que sou diferente desse preconceito. Para conseguir isso 

primeiro tem que se vencer o receio dela, é preciso conviver. Numa única vez é 

difícil. 

Pesquisador: _ Como se construiu esse estereótipo sobre o morador de 

Carapicuíba? 

Lígia: _ Como aqui se fez aquilo que eu falei de uma ideologia da violência, e o olhar 

do governo está pouco voltado para o lugar dos pobres, o que acontece é que as 

pessoas acabam por optar pelas coisas erradas e se reproduz. Um exemplo, o filho 

olha para os pais que trabalham e não conseguem dar aquilo que ele quer, daí ele 

olha o vizinho que consegue tudo rápido, ele opta pelo caminho do vizinho e isso vai 

se espalhando criando essa imagem de que o errado é o certo. 

Pesquisador: _ O rótulo recaí sobre todos, mas e os trabalhadores que vivem 

sob o rótulo do “mal”, porque que o modelo do “bem” não consegue se 

reproduzir? 

Lígia: _ Como eu falei, os jovens querem algo no imediato, não quer o modelo de 

vida que requer planos, é tudo para já e isso é mais fácil pela via do crime. E isso é 

em todos os lugares, a Vila é mais marcada pelo fato de concentrar mais pobres e 

por aqui o governo dar pouca atenção. Aqui as pessoas estão mais vulneráveis a 

entrar nessa vida, assumir esse lado daquilo que eu chamo de ideologia da 

violência.  
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Pesquisador: _ Existem diferenças entre os moradores da Vila Municipal e os 

de outros bairros da cidade? 

Lígia: _ Sim, creio que sejam diferenças de ambiente, não do lugar em si. É a visão 

que os moradores criam sobre seus bairros, aqui prevalece um tipo de ambiente, 

enquanto na COHAB é outro e assim vai.  

Pesquisador: _ Ainda há um processo de ocupação do espaço aqui na Vila 

Municipal? 

Lígia: _ Creio que hoje tenha pouco espaço para se construir ou levantar casas. O 

que acontece é dividir o que se tem, ou erguer prédio, onde antes era uma casa, 

hoje é três uma sobre a outra. 

Pesquisador: _ Aqui é o centro ou a periferia da cidade? 

Lígia: _ Periferia. Mas acho que Carapicuíba é periferia de São Paulo, porque o 

fórum da cidade fica aqui no bairro, difícil dividir a cidade de Carapicuíba em centro 

ou periferia é tudo muito parecido.  

Entrevista 9 – JOSÉ. 

Pesquisador: _ Entrevista com o morador José da Vila Municipal da cidade de 

Carapicuíba. Como você e sua família vieram morar aqui? Como é morar aqui 

em Carapicuíba? 

José: Eu nasci aqui na Vila Municipal, meus pais vieram para cá por parte do meu 

vô. Aqui era um terreno baldio, acho que fazia parte de uma fazenda, aí meu vô veio 

e fez uma espécie de invasão e construiu um barraco. E como ele foi o primeiro que 

chegou aqui, ficou considerado como dono do terreno, daí ele começou a vender 

coisa que nem era dele. Aqui ele constituiu família e vieram os filhos. Meu avô era 

de Pernambuco.  

Pesquisador: _ Como é morar aqui? 

José: _ Eu considero um lugar bom para morar, mesmo tendo alguns furtos agora, 

mas é bom. A violência vem diminuindo de uns tempos para cá, a cidade tá também 

melhorando com o parque novo, a centro universitário com a Fatec. Tá começando a 

ter melhorias, pois os moradores daqui estão tendo acesso a isso. 

Pesquisador: _ O terreno hoje está regularizado? 

José: _ Não, o representante da prefeitura fez uma reunião na igreja e falou disso. 

Não é que não esteja regular, a gente paga luz, água, mas ainda não pagamos 

IPTU, mas tá fazendo o processo para regularizar.  

Pesquisador: _ Você gosta de ir a shows, onde são? 

José: _ Sim, na expoeste pagode, samba, reggae, funk. O pagode e o funk é o que 

mais tem. O público de lá estão na faixa etária de 15 à 23 anos, o ambiente é 

pesado, polêmico. Danças com movimentos sensuais, as meninas tirando a roupa, 

jovens que fazem uso e comércio de drogas. Eles furam a segurança. Se resume a 

apologia ao sexo e as drogas. Já vi atos de sexo explícito, e o consumo de todo tipo 

de droga é normal tanto para maiores como para menores. 

Pesquisador: _ Existem diferenças entre os shows de outros lugares de com 

aquele que você encontra aqui? 

José: _ Olha eu vou sempre em Santo Amaro, não tem muita não, lá drogas e álcool 

é mais controlado, porque tem dois ambientes, onde um fica os menores e outro 

para os maiores. Lá a apologia ao sexo e as drogas é até mais do que aqui. Então 

bebida só vende no ambiente dos maiores.  

Pesquisador: _ Como você avalia o sistema de transportes? 
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José: _ O transporte de ônibus tá ruim, falta ônibus, tem linha que o ônibus nem 

para nos pontos porque tá lotado. Aqui na Vila não tem nenhuma linha, na verdade 

passa na Avenida perto do fórum. Pra quem vai para Alphaville de manhã sofre no 

ônibus. O trem falta manutenção, mesmo tendo ar condicionado, não adianta porque 

é superlotado. A cidade tem um trânsito muito intenso, de ônibus demora mais de 1 

hora para ir daqui em Alphaville, as ruas são cheias de buracos.  

Pesquisador: _ Você frequenta espaços públicos de lazer, parques e praças. 

Como avalia esses espaços? 

José: _ Olha as praças e os parques estão até que bem cuidados. Quando fui no 

parque Gabriel Chucre a primeira vez, nem acreditei que era Carapicuíba. O parque 

que eu conhecia era o dos paturis, que é muito diferente. 

Pesquisador: _ Quais seriam essas diferenças? 

José: _ Principalmente a segurança, aqui nos paturis tem muita violência, morte, 

assaltos, violência sexual, estupro, drogas. Lá tem segurança andando pelo parque. 

Tanto que é perigoso descer na estação do 21 e vir andando pelo parque. Conheço 

muita gente que foi assaltada ali.  

Pesquisador: _ Quanto ao sistema público de saúde, qual sua avaliação do 

atendimento? 

José: _ O atendimento é demorado pelos fatos, mês passado eu fui não tinha 

médico, há excesso de pessoas que precisam desse serviço. Em outras cidades é 

melhor, como em Barueri, demora menos, tem médico pelo menos onde fui é 

melhor. 

Pesquisador: _ Porque a segurança do bairro e da cidade está ruim? 

José: _ Devido ao grande número de assaltos e a certa liberdade que os usuários de 

crack agem para conseguir drogas, a polícia passa olha mas não faz nada. Aqui já 

foi pior, mas ainda tem que melhorar muito.  

Pesquisador: _ O que seria uma pessoa pobre? 

José: _ A pessoa cuja sua renda é destinada somente as suas necessidades 

básicas de sobrevivência, alimentação, saúde e transporte.  

Pesquisador: _ A Vila Municipal é um lugar pobre? 

José: _ Sim, devido ao lixo jogado pelo meio da rua, pela falta de organização e 

higiene. As casas que são uma em cima das outras, aqui ainda tem barracos de 

madeira. Por isso, aqui é uma favela e favela é lugar de pobres. Favela é isso casas 

em terrenos irregulares, mas tem algumas casas que são bonitas. 

Pesquisador: _ Existe diferenças entre a Vila de cima e a Vila de baixo? 

José: _ A Vila de baixo que próxima ali a linha do trem, é mais desorganizada, mais 

suja. Os moradores de lá e daqui não tem diferença, não vejo diferença entre os 

moradores de Carapicuíba em nenhum bairro. 

Pesquisador: _ Os moradores de outros lugares tem preconceito com os 

moradores da Vila? 

José: _ Existem moradores da COHAB que fazem esse estereótipo dos moradores 

da Vila, que aqui é favela, é barraco, é sujeira, é muito roubo. Já eles que moram em 

condomínios e são mais organizados, daí eles julgam a gente como inferiores a eles.  

Pesquisador: _ Inferior ou perigoso? 

José: _ Os dois, já ouvi muita gente da COHAB dizer que tem medo de vir aqui. 

Pesquisador: _ Eles tem razão em ter esse medo? 
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José: _ Sim, nós aqui criamos também uma imagem deles, e alguns podem ser 

violentos com eles aqui. Isso é coisa de quem pensa pequeno, e acaba gerando 

brigas.  

Pesquisador: _ Morar aqui causa constrangimento? 

José: _ Sim, devido a essa imagem da violência e da sujeira. Essa imagem não é só 

da Vila é de Carapicuíba, dizer que mora aqui causa uma imagem ruim para quem 

ouve onde você mora. Assim, eu tenho medo do que vai acontecer durante e depois 

que eu disser que moro aqui, as pessoas não sabem, nem conhecem aqui mas 

julgam. 

Pesquisador: _ De onde as pessoas tiram essa imagem de Carapicuíba? 

José: _ Existe o preconceito da violência, de que a cidade é abandonada, a própria 

população espalha esse preconceito nos lugares onde trabalha, estuda, além da 

mídia dar muito enfoque para isso. A imagem de Carapicuíba é criada pelo próprio 

morador de Carapicuíba. 

Pesquisador: _ Em alguma situação já escondeu seu lugar de morar? 

José: _ Em algumas vezes, para fazer uma presença para as meninas. Em festas 

fora daqui, quer chamar atenção e daí você inventa que mora em Osasco, em 

Barueri isso conta ponto a favor. 

Pesquisador: _ Como são as brincadeiras de bairro com bairro em 

Carapicuíba? 

José: _ Várias formas, tipo a Vila é favela, barraco, fedida, suja. 

Pesquisador: _ Qual sua sensação ao ouvir isso? 

José: _ É muito ruim, não deveria, mas você acaba se sentindo inferior. 

Pesquisador: _ Existe uma resposta para isso? 

José: _ Tem uma frase popular, onde dizemos que a COHAB é nada mais, nada 

menos que uma favela em pé construída pelo governo. 

Pesquisador: _ Você gosta do bairro e da cidade que mora? 

José: _ Ainda não, quero gostar mas precisa melhorar. 

Pesquisador: _ Se pudesse se mudar daqui, iria para outro lugar? 

José: _ Sim, iria buscar em outra cidade que tivesse segurança, lazer, educação. Iria 

morar em Barueri. Mesmo assim, iria voltar sempre aqui para ajudar a melhorar. 

Apesar que se tudo que está sendo prometido hoje para nós for feito já vai melhorar 

bastante. 

Pesquisador: _ Existe uma associação de moradores? 

José: _ Sim, fica lá na Vila de baixo e eu não participo. 

Pesquisador: _ Como se define o morador de Carapicuíba? 

José: _ É alguém que vive com barreiras e obstáculos maiores a ser vencidos do 

que os de outras cidades.  

Pesquisador: _ Quem mora em Osasco é diferente de quem mora em 

Carapicuíba? 

José: _ Não, mas as dificuldades daqui são maiores do que lá. O padrão de vida 

deles é um pouco melhor do que aqui, lá também tem favelas, aqui porém é mais 

forte isso. 
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Entrevista 10 – MARCO ANTONIO. 

Pesquisador: _ Entrevista realizada com o morador Marco Antonio da Vila 

Municipal de Carapicuíba. Fale sobre sua história de vida e como é morar em 

Carapicuíba? 

Marco Antonio: _ Moro aqui há 30 anos e não moro bem, moro muito mal. A minha 

rua ainda não tem CEP. Fere toda Constituinte, eles não me fornecem saneamento 

básico, luz elétrica, água de boa qualidade, a minha rua não está no mapa. Me sinto 

um índio e ainda bem que sei falar um bom português, me sinto abandonado.  

Pesquisador: _ Esta área está regularizada? 

Marco Antonio: _ Não foi feito, estamos invisíveis, exemplo é o CEP, a rua aqui cai 

no Novo Horizonte. Diz que tá resolvendo, mas não tá. Outro exemplo, na conta de 

luz vem uma taxa de luz pública que não temos. Quem ilumina minha rua sou eu, eu 

coloque uma luz, um refletor, o poste tudo. Mesma coisa o esgoto, quando entope 

quem faz a obra sou eu. As moças e o moços tem vergonha de dizer que mora aqui, 

a parte visual é dar medo. As pessoas falam você mora naquela ruinha perto do 

Atacadão. A recepção para quem vem aqui é uma caçamba de lixo. 

Pesquisador: _ Nesse tempo que você vive aqui houve melhoras? 

Marco Antonio: _ Sim, as feitas pelos moradores.  

Pesquisador: _ A que você justifica a falta de locais de lazer e cultura à 

população? 

Marco Antonio: _ Acaba sendo reflexo de duas coisas, o povo não conhece e a outra 

o poder público não investe nisso, daí não chega nada ao povo. Estudei em várias 

escolas boas, mas eu sofri nelas.  

Pesquisador: _ As escolas incentivam práticas culturais? 

Marco Antonio: _ Não, infelizmente não, também não tem nada nesse sentido na 

cidade, tudo tem que ser fora e longe. 

Pesquisador: _ Como você avalia o sistema de transporte de Carapicuíba? 

Marco Antonio: _ Pô cara, você vai falar que estou de mal de Carapicuíba. O trem 

não suporta mais o total de população, de manhã é um inferno. Todo dia é um mar 

de gente esperando o trem. As vias estão abandonadas, esburacadas, a sinalização 

que existe foi quando veio uma TV aqui, daí o prefeito mandou colocar, mas não faz 

manutenção. Acidente acontece um monte por isso, contramão sem indicação. 

Quando chove é alagamento para todos os lados, mostra na TV a Fatec, mas na 

Menck, no Ariston, em vários bairros alaga.  

Pesquisador: _ O lixo contribui para isso? 

Marco Antonio: _ Sim, esse é problema principal. No ano novo, colocaram o lixo 

fechando a rua da minha casa, veio famílias para visitar os parentes aqui, foi embora 

de vergonha do lixo, era uma montanha que acumulou por mais de 20 dias. Até tiro 

saiu aqui, para tirar o lixo acumulado aqui. 

Pesquisador: _ Os parques da cidade estão conservados? 

Marco Antonio: _ Só ficam bons para uso no primeiro semestre. A quantidade de 

gente que vai é muito grande e com fome. A maioria não preserva, falta consciência, 

tem mãe que deixa o filho no parque dos paturis. Ali a coisa é feia, prostituição de 

crianças, um monte de homossexuais já morreram lá.  

Pesquisador: _ Como está o sistema de saúde da cidade? 
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Marco Antonio: _ Olha vou te mostrar, estou com um curativo na boca faz 3 meses, 

daí tive que ficar esperando, porque não tinha dentista. Agora parece que vai tirar 

meu curativo, porque chegou um dentista. Só somos atendidos em emergência, se 

for marcar uma consulta senta e espera 6 meses, as vezes a gente ajunta um 

dinheiro e paga em Osasco médico particular. 

Pesquisador: _ A questão da segurança, existe segurança no bairro e na 

cidade? 

Marco Antonio: _ Na cidade eles tentam manter uma aparência de segurança. Aqui 

dentro do bairro é feio, quando a polícia entra aqui é sem respeito com a gente. Eles 

vem aqui para oprimir a gente, um dia me pegaram ali na frente, daí eu não abaixei 

a cabeça, o policial não gostou. Eles querem sempre o sim senhor. A polícia civil só 

age depois do crime, ela pouco age aqui dentro. Quando eu fui preso, a polícia civil 

me ajudou, dei sorte de conhecer lá pessoas do bem, e hoje sou uma pessoa de 

bem. 

Pesquisador: _ Carapicuíba é marcada pelo lixo, pela sujeira. Como recaiu 

esse rótulo sobre ela? 

Marco Antonio: _ Você é aquilo que você quer ser, o município representa a gente e 

a gente representa ele. Os próprios moradores são mal acostumados, a culpa não é 

só do poder público, as pessoas precisam querer mudar, se não for assim não 

muda. As pessoas não querem pagar nada e preferem se acostumar com o lixo na 

porta de casa. 

Pesquisador: _ Quais as diferenças entre a Vila e a COHAB? 

Marco Antonio: _ Tem muita diferença, na COHAB as coisas são padronizadas, você 

paga condomínio, para luz, paga IPTU, tem CEP. Isso faz com que eles nos olhem 

de forma diferente, e de certa forma eles não estão errados. Penso o seguinte, o 

crime não fica onde ele não pode se esconder e aqui ele tem onde se esconder. 

Infelizmente é igual rato e a favela é considerada um queijo suíço humano. 

Pesquisador: _ Há diferenças entre a Vila de cima e a Vila de baixo?  

Marco Antonio: _ A diferença é que eles vieram depois, a gente tá aqui há mais 

tempo. Lá embaixo o lixeiro não passa, aqui ele ainda passa. Nós cobramos da 

prefeitura, ela responde que eles não podem ficar ali, e nós questionamos por que 

deixa? Então vai abandonar e deixar morrer? Não pode, a vida em primeiro lugar. 

Para acertar a situação daquela área já foi oferecida outras terras e não deu certo, 

então fica difícil. 

Pesquisador: _ Carapicuíba é uma fotografia da pobreza? 

Marco Antonio: _ Triste eu dizer isso mas é sim, uma foto da pobreza. 

Pesquisador: _ Assumir que mora em Carapicuíba traz constrangimento? 

Marco Antonio: _ Quando eu era menino sim, mas hoje eu falo com orgulho que 

moro aqui, pois se eu não me afirmar eu não vou conseguir mudar isso aqui. Eu 

acredito que um dia isso aqui vai ficar melhor.  

Pesquisador: _ Lá no passado você sofreu discriminação por morar aqui, 

como isso ficou marcado para você? 

Marco Antonio: _ Eu vejo isso hoje como falta de educação. No passado isso me 

machucava, porque eram pessoas que eu amava e que com brincadeiras ou na hora 

que ficava nervoso me agredia. Estranho que essas pessoas vinham na minha casa, 

comiam no meu prato, e eu não aceitava ser distratado, daí eu queria matar. Uma 
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vez fui na COHAB e quebrei tudo lá. Só que hoje eu vejo diferente, isso é falta de 

consciência.  

Pesquisador: _ Os jovens de hoje sofrem o mesmo que você sofreu? 

Marco Antonio: _ Mudou, ainda existe certo tipo de gente que gosta de fazer as 

mesmas coisas, mas eu educo meus filhos para entender que chorar não resolve, e 

mais vejo que tem gente lá fora que quer entender a gente aqui. Nossa história é 

recente, há duzentos anos nem médico negro existia, hoje já tem, é lento mas vai 

mudar. 

Pesquisador: _ Qual o conceito que os moradores de outras cidades tem sobre 

Carapicuíba? 

Marco Antonio: _ Tenho que ser justo, em Osasco eu consegui mostrar que 

Carapicuíba é a mesma coisa que Osasco. Trabalhei dois anos lá, tentei mostrar 

que temos que se unir, que a periferia pobre é uma só. Lá é grande né, tem gente 

poderosa e de dinheiro que não gosta disso, tive que sair de lá. Eu tinha uma banda 

que tocava em shows lá com mais de 3 mil pessoas, meu recado incomodava. 

Lógico que eles acham lá diferente daqui, eles tem mais recursos. Em Barueri é 

outro nível, mas tem pobres lá também.  
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Entrevista 11 – ELLEN. 

Pesquisador: _ Entrevista com a moradora Ellen da Vila Municipal de 

Carapicuíba. Fale sobre sua história aqui em Carapicuíba: 

Ellen: _ Quando viemos morara aqui, a minha família, foi a Prefeitura de São Paulo 

quem trouxe. Aqui não tinha outras pessoas era só funcionários da Prefeitura de São 

Paulo. Primeiro eles colocaram a gente pra morar no matadouro, de lá veio a minha 

família e mais cinco aqui onde é a Vila Municipal. Por isso eu falo, aqui não é área 

da Prefeitura de Carapicuíba, aqui pertence à Cohab. Tanto que aqui do lado do 

meu portão tá escrito Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco.  

Pesquisador: _ A Prefeitura na época trouxe os trabalhadores do matadouro 

para cá? 

Ellen: _ Sim, e ainda não tinha nem a Cohab. Aí colocaram o pessoal para trabalhar 

na Cohab na construção dos prédios. Meu padrasto trabalhou muito nesses prédios. 

Aqui na Vila era tudo terra, rodeado de mato. Não tinha água, a gente tinha que 

buscar na mina que era lá do outro lado onde hoje é a Cohab, e a outra mina é lá na 

beira da linha do trem que existem até hoje. Se comparar com aquela época de 

trinta anos atrás, hoje a gente tá no céu.  

Pesquisador: _ Hoje sua casa é regularizada?  

Ellen: _ Não tem escritura, mas eu pago imposto, tenho conta de água e luz. 

Inclusive o IPTU. O Prefeito veio aqui fez uma reunião com o povo e falou que iria 

dar escritura para todo mundo, na verdade ele fez uma palhaçada, daí começou a vir 

o IPTU, mas não temos nenhuma garantia de que o terreno é nosso. Eu pago e 

guardo tudo, pra se depois vir querer tomar eu provo que paguei.  

Pesquisador: _ Qual sua visão sobre a cidade de Carapicuíba nesse tempo em 

mora aqui? 

Ellen: _ Era horrível, não tinha nada também.  

Pesquisador: _ De que local sua família veio para cá? 

Ellen: _ Nós morávamos no Tucuruvi em São Paulo. Não me lembro muito de lá, eu 

era muito pequena, sei que morei em um sobradinho lá. 

Pesquisador: _ E seus pais são paulistas? 

Ellen: _ Não meu pai era carioca, militar sargento de quartel, e minha mãe 

paranaense. 

Pesquisador: _ Qual sua opinião sobre o transporte público em Carapicuíba? 

Ellen: _ Olha é regular, deu uma melhorada nos trens depois que colocaram os trens 

novos, porque era horrível. O tempo médio de um para o outro é de quinze minutos, 

o que faz encher um pouco mas tá melhor. 

Pesquisador: _ Nos locais que você vai para se divertir em Carapicuíba, como 

você vê o ambiente? 

Ellen: _ Vou em muitos shows aqui na Expoeste, sertanejo, forró e funk. É legal, eu 

conheço todo mundo, só não vou nos reggae porque sai tiro e tem muita droga. 

Pesquisador: _ Como é ser moradora da cidade de Carapicuíba? 

Ellen: _ Olha eu não tenho orgulho não. Eu acho que essa cidade não evolui em 

nada, na política é sempre os mesmos, não muda nada. Tem muita família em 

dificuldade aqui na Vila e não recebe nenhuma atenção, nem assistente social, esse 

povo senta lá na salinha deles e fica lá ganhando o dinheiro sem fazer nada. Minha 

mãe tinha câncer, eu precisei de ambulância e nunca veio uma aqui buscar minha 
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mãe para levar ela ao médico. Meu marido morreu num acidente de trem, e fui 

buscar ajuda na Prefeitura, porque meus filhos eram pequenos e ninguém me 

ajudou. Sequer uma cesta básica, pedi um emprego e nada. A população tem que 

viver na sorte. 

Pesquisador: _ Quando você vai a outra cidade e fala sobre Carapicuíba. Qual 

a reação das pessoas? 

Ellen: _ Espanto, parecem que não conhecem, e quando conhecem pra eles é um 

lugar que não existe. Olha uma diferença, minha filha foi morar no Jaguaré, lá ela 

tem CEU, tem perua, aqui não tem nada. 

Pesquisador: _ Você já trabalhou aqui na cidade? 

Ellen: _ Só em época de política, aqui não tem emprego. Diz que agora tem uma 

vereadora que arruma emprego pro povo, mas as vagas são para outras cidades 

como Barueri, Osasco, São Paulo, não é aqui o emprego. Lá eles dão uma cartinha 

para você ir pra firma. É raro achar alguém que trabalhe e more em Carapicuíba. 

Pesquisador: _ Qual a sensação de segurança em Carapicuíba? 

Ellen: _ Péssima, aqui não tem. Nem nas escolas em que deveria ter uma ronda 

mais forte não tem, aqui no bairro eu me sinto segura, porque eu conheço todo 

mundo, mas não fico segura se tem polícia aqui.  

Pesquisador: _ Qual a diferença entre a Vila de cima e a Vila de baixo? 

Ellen: _ A única diferença é que lá tem muito tráfico de drogas. Lá tem casas até 

melhores que aqui, tem vielas arrumadinha, tem as ruins, mas o problema é a droga. 

Outra diferença é que lá eles não tem luz, é gato, a água é ligada na nossa. O 

problema é que eles não brigam também, a gente fez panelaço para ligar nossa luz, 

eles não querem. 

Pesquisador: _ Esse panelaço ocorreu quando fazia parte da Associação de 

Moradores? 

Ellen: _ Sim, quando tinha associação, hoje só diz que tem, serve de escritório do 

candidato a vereador.  

Pesquisador: _ O que aconteceu com a Associação que ela perdeu essa força? 

Ellen: _ Primeiro parou de ter reunião. O ex-presidente disse que iria entregar, mas 

parece que ele não saiu, porque o leite que vem para a Associação é ele quem 

recebe. Hoje ela não existe, porque não tem reuniões, depois que o PT entrou na 

Prefeitura acabou tudo.  

Pesquisador: _ Como é a relação entre os moradores da Cohab e da Vila 

Municipal? Existem conflitos?  

Ellen: _ Tem sim, mas eu tenho boa relação com o pessoal de lá, porque morei lá. 

Mas tem certo receio entre os que não se conhecem daqui e de lá.  

Pesquisador: _ Morar aqui na Vila é bom? 

Ellen: _ Pra mim é, só penso em sair daqui porque não tenho como ter um carro, 

não dá pra guardar, porque não dá pra construir garagem. Aqui eu saio de casa e 

deixo a porta aberta e ninguém mexe.  

Pesquisador: _ O lixo é um problema na cidade? 

Ellen: _ É um problema grave, olha só na Cohab eles passam pegar o lixo quase 

todo dia, aqui não. E olha que tem gente que vive lá e é pior que nós aqui, talvez 

eles sejam mais unidos que nós, porque aqui acabou nossa Associação, mas o lixo 

é um problema dessa cidade. 

Pesquisador: _ Quanto às creches, há atendimento para os moradores da Vila? 
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Ellen: _ Não, só na Cohab, e a prioridade é pra quem mora lá. As crianças daqui 

ficam para depois, e a gente tem que pagar para cuidar. 

Pesquisador: _ E a escola aqui do bairro, como ela é? 

Ellen: _ Não é muito boa, ela não tem organização, lá é a Deus dará. É tempo 

integral, mas não tem atividade, e eu acho que não dão nem comida porque minha 

sobrinha chega e come um monte. Fala que só dão bolacha e leite. Os professores 

fazem diferença das crianças, tem criança que é mais bem tratada, já as que moram 

na favela não prestam. Há discriminação que eu já vi, aconteceu com a filha da 

sogra da minha filha. Eles tratam as crianças como qualquer coisa pelo fato de 

morar na favela. A minha filha teve uma crise dentro da escola e eles não 

socorreram minha filha, eu cheguei lá minha filha estava largada num sofá, ainda me 

disseram que a responsabilidade de socorrer o filho é dos pais. Reclamei mas aí 

falam que é mentira e a gente por ser da favela não tem porque reclamar.  

Pesquisador: _ Se fosse em outro lugar seria diferente o tratamento com sua 

filha? 

Ellen: _ Sim, na Cohab por exemplo eles tratam as crianças de forma diferente, lá é 

melhor. Minha neta estudava lá e não tinha essa discriminação. 

Pesquisador: _ Quais os serviços públicos oferecidos no bairro? 

Ellen: _ Aqui só tem o Fórum e a Escola, não tem posto policial, creche, posto de 

saúde, não tem a gente tem que ir pra outro lugar. Tem a “vaca mecânica” que 

entrega cesta básica para os funcionários da Prefeitura. Para uso mesmo da gente 

só a escola. 

Pesquisador: _ Quando precisa de atendimento médico, onde você procura? 

Ellen: _ Antes eu ia no Posto, agora não vou mais. Uma vez tive um problema na 

perna e fui lá, o médico disse que eu estava fingindo. Tive que ir à Osasco, onde fiz 

um conjunto de exames para descobrir o que tinha, fiz o tratamento lá, porque aqui o 

médico iria deixar minha perna do jeito que estava. Eu fui muito mal atendida no 

Posto da Cohab, o pessoal lá não tá nem aí para as pessoas e piora se falar que é 

da Vila. E qualquer coisa eles dizem que é desacato, mas eles nos maltratam e não 

dá nada. Esse funcionários, muitos não moram aqui, é povo do prefeito que ele deu 

emprego. 

Pesquisador: _ Como é ser morador de Carapicuíba? 

Ellen: _ É revoltante, porque a gente não tem estrutura nenhuma. O povo discrimina 

a gente, se eu for na Prefeitura eu não sou tratada como cidadã, não tem respeito. 

Em outros lugares não é assim, parece que aqui somos invisíveis, isso é de dar 

revolta. Eu gosto do lugar onde moro, mas não gosto de Carapicuíba. 
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Entrevista 12 – JOEL. 

Pesquisador: _ Entrevista com o morador Joel da Vila Municipal de 
Carapicuíba. Como é a história de sua família em Carapicuíba: 
Joel: _ Meu pai veio de Rondônia, minha mãe veio de Alagoas. Meu pai trabalhava 
como motorista de caminhão, minha mãe era doméstica. Se conheceram e vieram 
morar em Carapicuíba, compraram uma casa aqui na Vila e passaram a trabalhar 
com produtos de limpeza. Depois meu pai comprou um bar e estamos até hoje aqui. 
Vejo que minha vida não é tão ruim, meus pais sempre me deram tudo na medida 
do possível.  
Pesquisador: _ Onde você nasceu? 
Joel: _ Nasci em Osasco, aqui em Carapicuíba não tinha maternidade.  
Pesquisador: _ Você é estudante de Ensino Superior em Carapicuíba, de onde 
são os estudantes? 
Joel: _ A maioria é aqui da cidade mesmo, o curso é mais barato que em outros 
lugares. Eu fiz cursinho, e a faculdade tem outra visão que é o negócio. Fiz cursinho 
popular e lá a visão é mais de transformação da realidade, na faculdade somos 
treinados a ser bons profissionais. 
Pesquisador: _ Como são as relações entre os moradores de outras cidades e 
os carapicuibanos na faculdade? 
Joel: _ Rola um preconceito dos pessoal de outras cidades com a gente de 
Carapicuíba. Acho que isso vem de Carapicuíba ser uma cidade dormitório, desde 
de sua formação ela foi feita para isso, alojar os trabalhadores, não é à toa que tem 
Cohab a torto e a direito aqui.  
Pesquisador: _ Qual a relação dos moradores daqui da Vila com os moradores 
da Cohab? 
Joel: _ Já foi pior, ainda tem umas rivalidades de bairro, mas melhorou bastante. O 
tratamento ainda tem preconceito, depende muito de como se comporta. Lá eles 
ainda acham que somos bandidos. Já tive amigos que os pais não queriam que o 
filho se relacionasse comigo pelo fato de morar aqui. O pessoal de lá é meio metido, 
acham que são melhores que a gente.  
Pesquisador: _ Como você avalia o transporte público na cidade? 
Joel: _ Péssimo, muito cheio e caro. Não vale o que pagamos. 
Pesquisador: _ O atendimento médico na cidade está em que nível? 
Joel: _ É ruim, demorado, o tratamento dado a nós moradores da Vila é diferente em 
qualquer lugar que a gente vá. Quando fui no posto, ao dar meu endereço a 
atendente me pediu outro endereço, eu não tinha eu moro aqui.  
Pesquisador: _ As pessoas de outros bairros olha a Vila como uma favela? 
Joel: _ Sim, pela forma das casas, o comportamento das pessoas, acho que é por 
isso, por ser um lugar de aparência feia. Aqui tem aparência de Vila, mas sei lá o 
lado de baixo é favela mesmo. 
Pesquisador: _ Qual a diferença da Vila de cima para Vila de baixo? 
Joel: _ Aqui é o céu perto de lá. Lá tem muita droga, aqui já é menos, é mais 
tranquilo. Lá o comércio de drogas é na cara, eles vendem na frente de criança. Lá 
eles não pagam imposto, água, luz, apesar que aqui também não é regularizado 
aqui não tem escritura de casa, mas aqui a gente paga água e luz. 
Pesquisador: _ O que leva a sensação de insegurança na cidade? 
Joel: _ Acho que é muita corrupção, eu vejo na cara policiais parando o carro para 
pegar propina, eu já sei quem são os corruptos, eles param descem na favela e 
voltam de boa. Aí não dá pra confiar na polícia, também não dá pra confiar em 
bandido, desse jeito vai confiar em quem? 
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Pesquisador: _ Já se sentiu constrangido em assumir o lugar onde mora? 
Joel: Sim, principalmente para as menina, porque rola um preconceito sobre 
Carapicuíba, as pessoas não sabem onde fica. Quando conhecem as pessoas 
acham que aqui é favela, é violento, e associam isso ao lugar e a todos que moram 
aqui. Tipo os moradores de outra cidade acham que somos mais pobres do que eles 
porque moramos aqui.  
Pesquisador: _ Qual a diferença dos serviços públicos de outras cidades são 
melhores do que aqui? 
Joel: _ Sim, mas não porque os governantes de lá são melhores do que os daqui, 
mas é que lá eles acabam investindo mais nisso. 
Pesquisador: _ Existe na escola discriminação para os moradores da Vila? 
Joel: _ Eu estudei em Osasco, tive que omitir meu endereço de verdade para poder 
estudar lá. O pessoal vê Carapicuíba como um lugar perigoso, falar que é daqui 
gerava uma fama de ser perigoso, de certa forma isso era bom. Ninguém levava 
uma comigo pelo fato de ser daqui.  
Pesquisador: _ Você gosta de Carapicuíba? 
Joel: _ Gosto, mas se pudesse sair daqui eu sairia. Se pudesse iria para qualquer 
lugar mais tranquilo do que aqui, iria para o interior, um lugar mais seguro. Sei que é 
difícil hoje, mas aqui se vê muita coisa ruim, o pior aqui é o medo que a gente vive.  
Pesquisador: _ É possível identificar um morador de Carapicuíba? 
Joel: _ Nós somos iguais aos moradores da maior parte de São Paulo, eu poderia 
identificar os moradores de Alphaville, mas entre nós pobres não. 
Pesquisador: _ Dentro do bairro há serviços públicos para a população? 
Joel: _ O fórum, que não é para a população daqui, tem a escola. Não tem creche, 
não tem linhas de ônibus dentro do bairro, não tem posto de saúde.  
Pesquisador: _ Se você não morasse em Carapicuíba e uma pessoa te falasse 
que mora aqui. Como seria seu olhar sobre ela? 
Joel: _ Seria preconceituoso, porque infelizmente aqui tem características de favela, 
iria associar tudo isso a violência, um lugar de medo. É difícil olhar de fora, aquilo 
que você vive, mas creio que iria ter preconceito. Eu tive um amigo que usava droga, 
ele mora na Cohab, eu nunca usei, e a mãe dele falava para ele não andar comigo 
pelo fato de eu morar aqui. Então não tem nada a ver, eu considero ele meu amigo, 
foi difícil conquistar a confiança dela, e hoje somos amigos. Isso mostra que o fato 
de morar aqui significa ser drogado e bandido, além de ser meio que histórico no 
passado as pessoas passavam aqui na vila e eram roubadas, isso ficou marcado.  
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Entrevista 13 – JOÃO. 

Pesquisador: _ Entrevista realizada com o morador João da Vila Municipal de 
Carapicuíba. O senhor poderia fazer uma descrição da história de sua vida 
aqui em Carapicuíba: 
João: _ Eu nasci em Minas Gerais, vim pra cá com 21 anos, em 1971 fui morar na 
Vila Brasilândia. Cheguei do interior meio que barriga verde, conheci Osasco e fui 
morar no Jardim Roberto. Fui buscar minha família em Minas e moramos em 
Osasco, depois comprei um terreninho aqui em Carapicuíba. Hoje esse área está 
sendo regularizada, o Prefeito está se esforçando para regularizar toda essa área. 
Tanto que hoje todo mundo aqui já paga seu imposto, esperando sua 
documentação, confiando no Prefeito. Sei que dificultoso, Carapicuíba tem uma 
periferia de atraso, nosso fundo social é pequeno. Eu sou funcionário da Prefeitura, 
e sei que ela tem dificuldade pra ajudar o município, não tem verba, não tem fundo 
social. Nós temos uma arrecadação de 2 reais por cabeça na cidade. Nossa cidade 
não é uma beleza, porque as cidades menores que a nossa acabam tendo mais 
poder econômico que nós. Essas cidades atraem indústrias, comércio, investimento, 
e nosso pessoal aqui de Carapicuíba acaba indo trabalhar em Barueri que consegue 
dar mais comodidade para sua população. Dizer que aqui em Carapicuíba vai ter 
como atender as necessidades das crianças e dos adultos nos serviços públicos, ela 
não vai, não tem dinheiro para isso. Eu moro aqui há 42 anos, agradeço pelo lugar 
que eu moro, fui presidente da Associação de Moradores da Vila Municipal por 14 
anos.  
Pesquisador: _ Quais são as necessidades da cidade e do bairro? 
João: _ Dentre as necessidades que são muitas, a saúde é a principal, não só em 
nossa cidade, o pessoal reclama muito do Prefeito, dos políticos. O problema não é 
só isso, é preciso analisar o quanto de recurso que vem, porque eu não posso falar 
mal do trabalho dos outros sem saber o que pode ou não pode fazer. O que 
Carapicuíba tem é sofrimento tanto na área social, como no campo do trabalho, aqui 
não tem trabalho. Eu sou feliz por morar aqui, e tenho esperança de que isso aqui 
vai melhorar. Somos dependentes de Barueri essa é a verdade. Creio que no seu 
trabalho você tem que falar bem daqui, porque a gente tem que falar bem de nosso 
poder público. 
Pesquisador: _ Existe diferença entre a Vila de cima e a Vila de baixo? 
João: _ Não, é tudo igual. A parte de cima está mais urbanizada porque já fazem 55 
anos que essa área foi invadida. A parte de baixo, essa parte ainda não pertence à 
Prefeitura ela pertence à Cohab, o Prefeito tenta negociar com eles pra não ter que 
mexer com os moradores. A gente sabe que o Governo quer mexer aqui, mas pra 
isso precisa levar as pessoas para outra área que ele tá tentando com o Governo do 
Estado.  
Pesquisador: _ Quando o Sr., foi Presidente da Associação quais as 
reivindicações que os moradores faziam? 
João: _ Sempre se busca melhorar a vida de cada um, e assim de todos, como disse 
fui Presidente por 14 anos e a Associação já existe há mais de 35 anos. 
Ultimamente a gente luta pela parte de baixo, mas tá difícil e a Prefeitura diz que não 
pode urbanizar aqui, porque terá que remover esses moradores. Nossa luta pelos 
moradores da Vila de baixo, fica amarrada pela falta de condições de firmar parceria 
entre a Cohab e a Prefeitura. Tem outro problema que é a lagoa, porque a Vila se 
estende até lá, uma parte da lagoa é de Carapicuíba, que está nessa área entre 
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CPTM e Cohab e a outra parte é de Barueri. Eu não sei como vai se resolver isso, 
mas nós temos que ouvir se as pessoas gritarem aqui em baixo, vamos ter que ver o 
que vai tá acontecendo pra poder ajudar.  
Pesquisador: _ Há um risco de haver reintegração de posse do terreno a 
qualquer momento? 
João: _ A qualquer momento eu não sei, mas esse lugar aqui em que nós estamos 
já foi indenizado pela Prefeitura. Os moradores já receberam dinheiro para sair 
daqui. Não todos, mas em alguns lugares como no Ecoponto já foi tudo pago pelo 
Prefeito. 
Pesquisador: _ Como a população avalia o trabalho do Prefeito? 
João: _ Ele tem trabalhado muito, mas o povo não reconhece isso.  
Pesquisador: _ Aqui é um Ecoponto, a produção de lixo é grande na cidade. A 
Cohab e a Vila são diferentes quanto ao tratamento dado pela Prefeitura? 
João: _ Sim lá é limpinho pela pressão sobre o Prefeito, e o lixo de lá vem pra cá pra 
Vila Municipal, pra gente tratar. Não é porque o pessoal lá mora em prédio não, se 
não fosse essa pressão de lá que tem mais gente, seria igual. O povo de lá acha 
que a gente é diferente deles, mas não somos. Olha alí, o Prefeito fez um parquinho 
aqui do lado para as crianças. Na minha opinião esse é o melhor Prefeito da história 
da cidade, temos que se unir e não só pressionar.  
Pesquisador: _ O Sr., sente orgulho de morar em Carapicuíba? 
João: _ Sim e muito, tenho filhos e netos que nasceram e cresceram aqui. Nossa 
periferia é pobre, mas temos que ver o dinheiro pra cidade que tem quase 500 mil 
pessoas. É muita gente para pouco dinheiro, e aí vai faltar médico, creche e outras 
coisas. As despesas são altas, e o que entra é pouco. Além de cada dia que passa 
chega mais gente aqui em Carapicuíba. A Vila Municipal é um bairro em expansão, 
cada dia um barraco aumenta e aí fica difícil, é o amigo do amigo, o parente que 
vem e vai aumentando. Esse pessoal vem de Santo Amaro, lá da Zona Leste e 
acaba aqui. Outras cidades caçam lugar para gastar seu dinheiro, como em Barueri, 
aqui a gente não tem. Sem falar que a maioria dos comerciantes aqui são 
clandestinos, falar que tem que pagar impostos, pronto virou inimigo deles, o povo 
tem que entender que ou se ajuda a contribuir para a cidade ou então não adianta 
reclamar depois. Quando a TV vem aqui já é pra arrebentar, porque é fato que a 
carestia é grande, mas ela não mostra que não tem dinheiro para mudar isso. 
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Entrevista 14 – TALLES 

Pesquisador: _ Entrevista com o morador Tales da Vila Municipal de 
Carapicuíba. Fale sobre sua história de vida aqui na Vila Municipal: 
Tales: _ Nós morávamos em Santo Amaro, e lá não estava muito bom. Minha tia 
veio aqui viu o local. Ela juntou dinheiro e comprou o lugar, depois nós fizemos a 
mesma coisa, isso já fazem 15 anos.  
Pesquisador: _ Como era esse lugar quando vocês chegaram? 
Tales: _ As casas eram todas barracos, não tinha nenhuma de alvenaria.  
Pesquisador: _ De onde são seus pais? 
Tales: _ São baianos. 
Pesquisador: _ A água e a energia elétrica é fornecida de que forma aqui? 
Tales: _ Existe os encanamentos, a eletricidade quando acontece alguma coisa a 
Eletropaulo vem arrumar, mas quando tem algum problema na água a gente que 
tem que arrumar, porque aqui é área livre. 
Pesquisador: _ Há algum processo de regularização aqui dessa área? 
Tales: _ Olha, teve um candidato à vereador que disse que iria regularizar a água e 
a luz aqui, mas isso só é proposto em época de política. Aqui a gente não paga nem 
água e nem luz. Não temos CEP aqui, a correspondência vai numa casa na Avenida 
principal e depois a gente tem que buscar lá.  
Pesquisador: _ Essa condição de irregularidade prejudica os moradores? 
Tales: _ Prejudica e muito porque a gente tem que dar o endereço dos outros. Um 
exemplo eu não posso ter uma linha de telefone aqui dentro, porque é irregular. Nem 
orelhão público tem aqui dentro. Caso ocorra algo aqui dentro a gente tem que corre 
lá na Avenida para ligar, vivemos só com o celular. E já teve caso de chamar o 
instalador de algum serviço como TV por assinatura. O instalador já me falou se eu 
soubesse que era aqui dentro eu não teria vindo. Outra coisa, na procura de um 
emprego, de cara a gente tem que dar um endereço e um telefone fixo, daí temos 
que dar de outra pessoa, porque não temos aqui para o contato. Então tem esses 
problemas, mas entre nós aqui dentro não porque todo mundo se conhece. 
Pesquisador: _ Existe diferença entre Vila de cima e Vila de baixo? 
Tales: _ Olha é pessoal de fora que julga isso, nós aqui vemos tudo como um só. 
Antes aqui era só barraco e lá já tinha as casas. Agora já tá tudo a mesma coisa.  
Pesquisador: _ Quando há uma necessidade, uma emergência aqui entra 
ambulância, viatura de polícia ou bombeiros? 
Tales: _ Aqui não, a gente tem que correr e levar até a Avenida. Sem contar que a 
gente tem que ficar lá em cima acenando para eles, senão eles passam direto. A 
polícia aqui não vem, se vem é porque se ligou pelo menos umas 50 vezes.  
Pesquisador: _ Os shows que você frequenta na Expoeste tem segurança? De 
onde são os frequentadores? 
Tales: _ Segurança tem, mas é a mesma coisa de nada, o segurança passou 
escondeu, depois volta tudo normal, e o consumo de droga hoje virou uma coisa 
normal. Os frequentadores são de toda a cidade e ainda tem gente que vem de fora. 
Pesquisador: _ O sistema de transporte público da cidade é bom? 
Tales: _ É bom, mas o problema é a lotação. 
Pesquisador: _ Qual sua sensação de segurança no bairro e na cidade? 
Tales: _ É difícil porque a polícia quando passa, passa olhando e se você olha pra 
eles, pronto. Era o que eles queriam para te enquadrar. Tipo hoje em dia a polícia 
tem sido os próprios bandido. Quando eu venho para casa, se eu não vejo os cara 
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na viela vendendo droga, eu já fico com medo de ter polícia que se eles me 
encontrarem eles vão me bater. É mais tranquilo descer entre os traficantes do que 
estar perto da polícia. E mais, aqui dentro entre nós moradores não tem violência, 
mesmo porque isso iria atrapalhar os negócios. Quando a polícia entra aqui vem 
atrás de tráfico, outras coisas eles não estão nem aí. 
Pesquisador: _ Quando os moradores daqui precisam de médico, onde eles 
vão? 
Tales: _ Na Cohab 2, isso quando tem médico lá, demora pra caramba. Você marca 
um médico hoje, pra passar daqui um ano. O atendimento em outras cidades é bem 
melhor do que aqui, o problema é conseguir ir pra lá, com endereço daqui lá não 
passa. Em Barueri por exemplo, é muito bom, mas tem que arrumar endereço de lá. 
Pesquisador: _ Você se considera uma pessoa pobre? 
Tales: _ Sim, pelo lugar que moro, por minhas condições de moradia sou pobre. 
Pesquisador: _ Se morasse em outro lugar, mudaria sua condição de pobre? 
Tales: _ Acredito que mudaria, sim, tipo morar em Osasco mesmo em favela é 
diferente daqui. 
Pesquisador: _ Existe diferenças entre os moradores da Vila de cima com os 
da Vila de baixo? 
Tales: _ Sim, creio que pelo lugar, as daqui são vistas como favelados e os de lá se 
sentem superiores. Tem o negócio do tempo, eles vieram antes, nós viemos depois. 
Tipo as meninas de lá não descem aqui, nós que vamos lá e tipo aqui o pessoal não 
gosta muito de vir aqui.  
Pesquisador: _ Como é a organização do bairro? 
Tales: _ Nós moradores tentamos organizar, as melhorias feitas aqui somos nós que 
fazemos, o poder público aqui não entra para fazer nada. 
Pesquisador: _ É verdade que quanto mais perto da lagoa, mais pobre é? 
Tales: _ Tipo depois de nós aqui, tem outro pessoal que chegou e lá ainda tem muito 
barraco. Então é sim, quanto mais perto da lagoa mais pobre a pessoa é. 
Pesquisador: _ Existe iluminação pública nas vielas? 
Tales: _ Não, são os moradores que puxam um ponto de luz do lado de fora da 
casa. 
Pesquisador: _ Ao ir para outro bairro, na Cohab, o pessoal tem preconceito 
com a Vila? 
Tales: _ Tem sim, as pessoas de lá se acham melhores que nós porque moramos 
na favela. Muita gente lá não conhece aqui, e fala um monte de coisas daqui que 
nem sabem. Falam que aqui é um lugar sujo, mas já fui em muito lugar lá na Cohab 
que estava pior que aqui, mas eles são assim se acham. 
Pesquisador: _ Ao dizer que mora em Carapicuíba, já vivenciou a sensação de 
medo nas outras pessoas? 
Tales: _ Sim, as pessoas acham que somos bandidos, e se vir aqui vai morrer entre 
outras coisas. 
Pesquisador: _ A Associação de Moradores tem feito algum trabalho pelo 
bairro? 
Tales: _ Ultimamente não, só vi uma placa lá com o nome do novo Presidente, mas 
não tem feito nada não. 
Pesquisador: _ Quem é o proprietário dessa área ocupada? 
Tales: _ Ninguém sabe direito, da Prefeitura não é. Se fosse da Prefeitura a gente já 
tava fora daqui há muito tempo. Quando a CPTM fez o muro aqui em baixo, saiu o 
boato de que haveria a reintegração de posse, mas não aconteceu nada.  
Pesquisador: _ Onde as crianças brincam aqui no bairro? 
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Tales: _ Nas vielas, mas a gente tem que ficar esperto, porque tem muito tráfico e se 
a polícia entra eles tem que correr para casa. Na verdade, a gente nem deixa muito 
as crianças para fora de casa por isso. E pra piorar nem creche tem aqui, quando a 
gente consegue uma vaga é lá na Cohab, aqui não tem nada pra gente. 
Pesquisador: _ Os políticos estão trabalhando para resolver a situação de 
vocês? 
Tales: _ Não, os candidatos daqui não entrou, então morreu. Lá em cima parece que 
vai ter regularização, aqui o que acontece é avaliação de área de risco, a Defesa 
Civil vem de vez em quando avaliar se os barraco podem desabar com a chuva. 
Agora outra coisa ninguém fala nada aqui em baixo não.  
Pesquisador: _ Existe diferença em morar na Cohab e na Vila? 
Tales: _ Não vejo tanta diferença, mas eles acham que são melhores. Já senti 
tratamento diferente deles pelo fato de ser negro e morar na favela, tanto de mães 
de colegas e de meninas. 
Pesquisador: _ Você gosta de morar aqui? 
Tales: _ Sim, conheço muita gente aqui, tenho amigos e tudo é perto de nós. Eu não 
penso em sair daqui, espero que melhore no futuro. 
Pesquisador: _ Você acredita na transformação do bairro? 
Tales: _ Olha, pelos políticos não e mesmo pelos moradores vai ser difícil. Não tem 
um sentido de comunidade aqui, é cada um por si. De vez em quando, por exemplo, 
quando aqui era tudo barro, os vizinhos se juntaram e cimentamos tudo, fora isso 
não rola nada.  
Pesquisador: _ Os seus colegas daqui pensam em sair daqui? 
Tales: _ Entre nós jovens há uma ideia de ficar aqui, por que aqui a gente tá junto. 
Infelizmente tem aqueles que vão pelo caminho errado, já perdi amigos por causa 
disso.  
Pesquisador: _ O mundo do tráfico seduz os jovens do bairro? 
Tales: _ Sim, muitos. Poucos dos que entram nesse mundo conseguem sair, alguns 
estão presos, e quando saem continuam no mesmo mundo. O dinheiro fácil seduz, e 
mesmo entre as meninas, elas gostam de alguém que tenha dinheiro, e os moleques 
querem impressionar as meninas e o tráfico é a forma mais rápida. 
Pesquisador: _ Como é ser morador de Carapicuíba? 
Tales: _ Gosto de morar aqui, tem muitos problemas, mas acredito que é possível 
mudar. 
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Entrevista 15 – PEREIRA. 

Pesquisador: _ Entrevista realizada com o Professor Pereira da rede pública 
estadual de São Paulo e também da rede pública municipal de Barueri. Ficando 
esclarecido ao entrevistado os fins da entrevista, sendo o mesmo voluntário 
para a pesquisa sobre: Identidade na Metrópole: o estigma do lugar, o caso 
dos moradores de Carapicuíba. Fale sobre sua trajetória profissional, formação 
e atuação na educação: 
Pereira: _ Sou formado em Educação Física, me formei em 1999, atuo na rede 
estadual desde 1995, com algumas interrupções, são quase quinze anos de 
trabalho. 
Pesquisador: _ Em quais locais de Carapicuíba, trabalha ou trabalhou? 
Pereira: _ Atualmente no Parque Santa Tereza, trabalhei longo período na Cohab 5 
e 2, também no Planalto e na região do Gopiúva. Regiões bem distintas.  
Pesquisador: _ Você conhece a Vila Municipal? 
Pereira: _ Sim, trabalhei vários anos com alunos vindos daquele local. Praticamente 
5 anos de trabalho com alunos de lá.  
Pesquisador: _ Você conhece a escola da Vila?  
Pereira: _ Nunca atuei nela, mas conheço vários profissionais que trabalharam e 
ainda trabalham lá.  
Pesquisador: _ Como educador, para você qual é o objetivo maior da 
educação? 
Pereira: _ Dentro dos meus conceitos, seria obviamente colaborar para que os 
alunos possam se tornar indivíduos autônomos, críticos e de certa forma formadores 
de opinião de maneira que possam atuar dentro da sociedade em que vivem.  
Pesquisador: _ A educação hoje realiza esse objetivo? 
Pereira: _ De modo geral, não. E até mesmo aqueles que procuram atuar dessa 
maneira, encontram muitas dificuldades em conseguir desenvolver meu trabalho 
educativo. Não vejo a educação atual capaz de fazer isso. Não consigo ver. 
Pesquisador: _ Você não crê que a educação seja capaz de promover 
transformações? 
Pereira: _ As peças que temos para desenvolver “essa transformação” ou conduzir, 
propor essa transformação são peças que não tem essa capacidade. E também 
obviamente muito por conta também do sistema educacional como está inserido 
hoje, em que muitos dos profissionais que atuam na educação não conseguem 
pensar dessa maneira, pensando necessariamente em atender algumas 
especificações do sistema educacional em si.  
Pesquisador: _ Você entende que a educação atua na reprodução das 
desigualdades sociais, na reprodução dos estigmas sociais, ela é reprodutora? 
Pereira: _ Eu vejo que ela vem reproduzindo sim. Tanto que em alguns casos, 
consigo observar ao longo desse tempo na educação, muitos dos alunos com que 
trabalhei, e que hoje são educadores fazem exatamente o mesmo processo que fora 
feito com ele. Não há uma transposição para que ele possa enxergar a educação de 
uma maneira sólida, e realmente transformadora. Então existe sempre a atuação no 
sentido de permanecer como está, se faz isso de forma até involuntária. Acompanha 
algo que vem pré-determinado e ele segue isso. 
Pesquisador: _ Essa pré-determinação está presente em quê?      
Pereira: _ Vejo isso muito na prática em si, onde muitos dos educadores mais velhos 
passam aos mais novos, ela está explícita na maneira como o sistema educacional 
vem sendo imposto, fazendo até com que muitas vezes a atuação docente, seja 
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despercebida pelo próprio docente. Muitas vezes ele entende que sua atuação é a 
transmissão de conhecimento, uma prática do passado que perdura.  
Pesquisador: _ O problema está na prática ou na formação? Um educador 
recém formado vai trabalhar numa comunidade de periferia, numa favela e lá 
vai encontrar os diferentes estigmas do lugar, além de violências das mais 
diversas natureza, além da pobreza. O que faz esse educador deixar de ser um 
agente transformador dessa realidade junto aos seus alunos e essa 
comunidade?   
Pereira: _ Eu tenho observado que muitos dos novos educadores, alguns tem o 
interesse de iniciar novos trabalhos, e não vejo a sociedade como um ponto 
dificultador da ação dele, mesmo porque novas atividades trazidas por esses 
professores são bem recebidas pelas comunidades. Porém há sim, dificuldades 
postas pelos professores mais velhos, isso existe, mas eu não creio 
necessariamente o problema está na formação dele, mesmo porque muitas vezes a 
própria universidade a própria instituição de ensino tem dificuldades em trabalhar 
com aquele aluno que quando chega à universidade, devido a uma cultura 
educacional equivocada na base, o mestre e o doutor não consegue transformar na 
formação acadêmica. Para que ele seja dentro da escola um agente de 
transformação, pois de onde ele veio já traz em si um estigma, como se fosse uma 
marca de seu DNA, de seu DNA cultural, para mudar isso leva tempo e ele precisa 
querer muito.  
Pesquisador: _ Como é esse estigma do DNA cultural?        
Pereira: _ Eu vejo da seguinte maneira, nós somos aquilo que a sociedade acaba 
dizendo que nós somos. Você é aquilo que a sociedade diz que você é. No caso de 
pessoas, oriundas de camadas sociais menos privilegiadas, a gente não consegue 
mesmo elas se tornando dentro do conceito de sociedade, pessoas vencedoras, ela 
vai sempre carregar, olha “fulano de tal” era morador de “tal” lugar. É algo que ela 
vai carregar para sempre, mesmo que ela saia daquele lugar, o lugar não sai dela.  
Pesquisador: _ Você conhece o Currículo Oficial do Estado de São Paulo? Ele 
tem objetivos explícitos? Quais seria esses objetivos? 
Pereira: _ Conheço sim, podemos dizer que sim ele tem objetivos explícitos. Ele não 
deixa de atender aquilo que é proposto nas leis maiores, como PCNs, na própria 
LDB, mas principalmente nos PCNS, quanto ao direcionamento que deve ser dado 
na educação paulista.  
Pesquisador: _ Independente dos PCNs, dos conteúdos a ser aplicado, fora 
essa parte. O conteúdo humanístico, qual sujeito social esse currículo visa 
formar?  
Pereira: _ Nesse caso, a ideia em si vai trabalhar na manutenção do que nós temos, 
por mais que em momento ele frise a formação de indivíduos autônomos e 
formadores de opinião, a prática em si não permite isso. Por mais que traga explicita 
isso, a prática não permite ver dentro das ações no próprio currículo como se 
alcança isso. Basta analisar as atividades propostas pelo próprio currículo que 
observamos isso.  
Pesquisador: _ Há conflitos entre o Currículo e a autonomia docente?  
Pereira: _ Já ouvi muitos educadores proeminentes ligados a formulação do próprio 
currículo dizer que a ação docente não precisa estar tão atrelada a esses 
pressupostos curriculares. De certa forma, vejo que o professor não veja isso, que o 
currículo lhe tire autonomia, e nem que ele se veja com autonomia. Mesmo porque a 
maneira pela qual ele trabalha, ele tenta atender aquilo que está sendo proposto em 
termos de atividades curriculares, e não na amplitude maior, não naquilo que 
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envolve aquela proposta, não visa o porquê fazer, o professor não dá sentido ao 
fazer, daí a dicotomia entre a atividade realizada e a proposta original da proposta.  
Pesquisador: _ Os moradores da Cohab e os moradores de outros bairros de 
Carapicuíba guardam diferenças sócio culturais?  
Pereira: _ Existe, observei isso em algumas situações onde por exemplo, os alunos 
acreditavam que suas atividades deviam ser melhores das demais escolas, ou 
mesmo na própria escola, alguns alunos procuravam deixar claro que eles eram 
diferentes de alunos de outros bairros. Os alunos são diferentes de acordo o lugar, a 
Cohab, a Vila, o Planalto cada qual com suas características. Eu observei que os 
alunos da Cohab tem uma visão mais ampla de comunidade, se envolvendo em 
ações sociais, entre outras. Já alunos de outras áreas é mais individualista, no 
máximo se estende para a família.  
Pesquisador: _ Esse aluno da Cohab engajado, agente social é uma regra ou 
são exceções no processo? 
Pereira: _ Observei que haviam exceções sim, mas isso acabou se expandindo, 
agregando.  
Pesquisador: _ Quanto aos jovens da Vila Municipal que iam para essa escola 
da Cohab. A sua chegada na escola era caracterizada de que forma? 
Pereira: _ Logo de cara ocorria um choque, não um choque cultural, mas um choque 
de regiões, de barreiras que deviam ser transpostas. Tiveram que sair da escola da 
comunidade, onde viveram por oito anos, onde muitos não queriam ir e sequer 
conheciam. Lembro que durante o primeiro ano foi muito difícil, mas por conta da 
atmosfera escolar, os alunos da Vila observaram que aos poucos aquela escola 
poderia ser deles, puderam assim observar que eles tinham um novo espaço. 
Automaticamente essa construção permitiu que alguns deles se transformassem.  
Pesquisador: _ Como era a relação entre eles, alunos?  
Pereira: _ Num primeiro momento, foi como aquela história do cachorro marcando 
território. Sempre em grupos, Cohab 2, Cohab 5, Vila Municipal que subdividiam em 
outros grupos. Nessas divisões você observava que alguns tinham uma postura 
mais de “malandro”, que eram os grupos da Vila de “baixo”. Daí se tinha o que era 
da Vila e se colocava como de “boa”, e os outros que diziam “sou da Vila e não se 
meta comigo”. Além disso, havia os da Cohab que tinham um ar de superioridade.  
Pesquisador: _ Essas divisões permitiam perceber características de classe? 
Pereira: _ No início sim, mas como eu disse com o passar do tempo que dentro 
daquele ambiente isso deveria ser deixado de lado, nisso as turma de treinamento 
esportivo ajudou muito.  
Pesquisador: _ Como era a relação do professores com esses diferentes 
grupos? 
Pereira: _ Alguns professores tinham medo do pessoal da Vila, o olhar demonstrava 
o medo. Alguns procuravam se dirigir mais aos alunos da Cohab do que os da Vila. 
Eu fui professor coordenador da sala considerada mais difícil da escola e 95% dos 
alunos eram da Vila, nenhum professor queria essa turma.  
Pesquisador: _ Em alguma dessa conversas, o medo ficava marcado devido ao 
lugar de onde provinha o aluno? 
Pereira: _ Sim, mais ou menos isso, pelo menos esses professores da época sim. 
Os professores iam muito na aparência, pois existiam alunos que faziam certas 
coisas dentro da escola que os professores não observavam devido à sua 
aparência, e mesmo por ser da Cohab, enquanto que os outros mal vestidos 
geralmente eles tinham certo receio. Como disse, as barreiras foram caindo e os 
olhares foram mudando, devido transformação que ocorreu nessa escola específica. 
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Pois em outras escolas, já observei que o professor diz o aluno é de “tal” lugar, 
marca o aluno e ele fica estigmatizado, tipo olha o cara de “tal” lugar. O professor 
fica com receio de debater com o aluno, deixa ele de canto, como se ignorando o 
problema e o medo fosse embora. Há um certo tipo de exclusão, associando morar 
em certo lugar e tem certo tipo de comportamento. O primeiro ponto que marca é o 
lugar onde ele mora, depois se observa o comportamento, que caso seja 
inadequado caracterizou o mal elemento, o aluno perigoso, aquele que não 
representa futuro para educação. Já vi nesse momento, muitos professores “largar 
mão” dele.  
Pesquisador: _ Como a direção de escola atua nessas situações? 
Pereira: _ Entre Vila e Cohab, o que pude observar na época é que existia na equipe 
gestora a preocupação de garantir momentos de socialização entre os diferentes 
grupos. Isso foi feito pela coordenação pedagógica, pois a direção de fato, se 
mantinha ligada à questão administrativa da escola.  
Pesquisador: _ Os alunos da Vila eram mais indisciplinados que os da Cohab? 
Pereira: _ Sim e não, pois os alunos da Vila eram os que mais tinham dificuldades 
de aprendizagem, isso demorou para que os professores percebessem, quando isso 
foi detectado os problemas disciplinares dos alunos da Vila. Com o tempo ficou meio 
a meio, com casos graves dos dois grupos pode-se dizer.  
Pesquisador: _ E a ação da direção de escola era isonômica quanto aos 
alunos? 
Pereira: _ Sim, eram isonômicas na maioria das vezes, mas sem levar em conta o 
lugar do aluno. Pois, havia a necessidade firmar que ali seria um lugar diferente dos 
demais lugares.  
Pesquisador: _ Os alunos da Vila eram mais inibidos, retraídos devido ao lugar 
de onde vieram? 
Pereira: _ Sim, creio que existiam dois grupos, um grupo de sujeitos que por morar 
na Vila se sentiam mais inibidos de participar ou fazer certas atividades na escola, 
do mesmo modo, havia outros sujeitos da Vila que participavam e encampavam o 
papel de ser da Vila. Porém, haviam aqueles que se sentiam inferiores por serem de 
lá. 
Pesquisador: _ E os alunos da Cohab excluíam os alunos da Vila de suas 
atividades? 
Pereira: _ Não digo excluir, mas no primeiro momento havia os grupos que já citei, 
depois os grupos foram se mesclando e isso deixou de ocorrer. 
Pesquisador: _ Por que os jovens de Carapicuíba entendem que a maneira pela 
qual podem transformar sua realidade é sair de Carapicuíba? 
Pereira: _ De acordo com o foco deles, eles não conseguem ver o município de 
Carapicuíba como um lugar gerido a trazer algo de bom para eles. Talvez no caso 
de alguns, que se sintam bem, não conseguem ver uma reorganização do lugar, que 
houvesse organização, moradia regularizada. Ele quer oportunidades, e tudo ele tem 
que fazer fora, se ele quer estudar, ensino superior, alguns deles não veem a 
faculdade como meio de promoção social. O olhar deles é esse, o que fazer numa 
cidade que não me traz nada, não tem cinema, não tem shopping, a cidade não 
oferece nada disso.  
Pesquisador: _ Você trabalha em outras cidades, como é a visão dos 
moradores de Barueri e São Paulo sobre Carapicuíba? Existe estigmatização 
entre essas cidades? O morador de Carapicuíba pode assumir tranquilamente 
ser desse lugar? 



224 
 

Pereira: _ Depende muito do sujeito e do lugar onde ele está, tipo se ele for retraído 
ele não vai falar que é de Carapicuíba, outros irão falar que são da zona oeste de 
São Paulo. Os próprios moradores da Cohab sabem que fora de Carapicuíba se 
tornam iguais aos moradores da Vila. Já presenciei na outra cidade que trabalho que 
o lugar é muito pobre, marcado pela pobreza, mas ao comparar lá com Carapicuíba, 
eles se veem como superiores aos moradores de Carapicuíba, sendo que lá é pior 
do que muitos bairros de Carapicuíba. Eles não tem receio de ir a outros lugares e 
dizer que são da cidade de Barueri, e a maioria deles não querem sair de lá. Os 
serviços públicos de lá são melhores do que os de Carapicuíba, escola, saúde, 
transporte entre outras.  
Pesquisador: _ Carapicuíba tem um alto número de escolas, quais razões 
impedem a cidade se transformar via educação?  
Pereira: _ Creio que não temos na atuação docente profissionais voltados para essa 
transformação.  
Pesquisador: _ Seu exemplo foi de uma escola transformadora, onde as 
relações estigmatizantes deixaram de ocorrer naquele espaço. Por que a ideia 
de comunidade não se constitui para a cidade e mesmo os bairros? 
Pereira: _ Se não existir pessoas que tenham o perfil de realizar o trabalho, é 
preciso ter um grupo de profissionais, todos voltados para esse fim. Esse grupo tem 
que saber de sua força, e permitir que haja processos de transformação da realidade 
do aluno, a partir dele, tendo os professores e a escola como meios para o fim e não 
o inverso. 
Pesquisador: _ As avaliações externas influenciam na escolha e confecção de 
grupo de professores da escola? Isso também influencia na formação humana 
dos alunos? 
Pereira: _ Eu entendo que é possível utilizar essas avaliações de forma positiva, 
sem me prender a elas, não posso ficar atado a elas. Dentro desse processo é 
possível desenvolver o trabalho, pois a melhora do resultado ocorre naturalmente 
nesse processo, a avaliação só comprova que esse caminho serve o mesmo fim de 
um conjunto de atividades conteudísticas.  
Pesquisador: _ Avalições externas como o SARESP, tem caráter punitivo? 
Pereira: _ Sim, e se o grupo de professores não tiver em mente que o conhecimento 
que advém de uma prática transformadora é o caminho certo, porém, trabalhar para 
a avaliação em si não vai realizar com que a comunidade se transforme.  
Pesquisador: _ Em lugares como Carapicuíba, o trabalho educativo é de longo 
prazo, com melhorias, estagnação e mesmo retrocessos de índices, e isso 
quebra o núcleo de profissionais. Quais os reflexos de tais ações em escolas 
como a da Vila? 
Pereira: _ Eu creio que em havendo transformações elas permanecem, pois já saiu 
do baixíssimo e atingiu o ideal. Mesmo havendo retrações, muito mais será feito 
para não retroceder as ações, pois os sujeitos transformados por essa nova 
realidade não permitem voltar para trás. Seria como o Japão que investiu pesado na 
educação, e hoje não aceita ser superado por outros países, eles não aceitam 
quedas. A escola pública permite a mudança, o que não significa que ela vai ocorrer. 
É preciso organização, formar um grupo.  
Pesquisador: _ O professor não é um reflexo dessa sociedade? Formar um 
grupo não significa assumir compromissos? A sociedade hoje prega o 
compromisso ou o descompromisso? 
Pereira: _ O descompromisso, exemplo, o professor hoje acumula vários cargos, 
devido aos seus compromisso financeiros junto à sua família. A atuação hoje é 
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voltada para si, sem pensar num todo, em projetos que exijam compromisso. Ele 
não consegue se ver como um ser livre, ele está preso a compromissos que foram 
assumidos para o consumo, como o todos da sociedade. 
Pesquisador: _ Espaços de transformação na escola pública, hoje são 
exceções? Há uma lógica de reprodução do modelo existente?  
Pereira: _ Sim, há o interesse na manutenção das coisas como estão. E sim são 
exceções, e falo isso por ter observado que isso é possível de se fazer, mas não se 
faz. A escola da Vila Municipal é uma escola de tempo integral voltada para 
reprodução da comunidade inserida na escola, e essa escola atua para reforçar o 
estigma da pobreza em seus alunos, pois a maioria dos que de lá saem tem baixa 
autoestima. Os alunos de lá não vislumbram mudar sua realidade cultural ou social. 
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Entrevista 16 – LEANDRO. 
Pesquisador: _ Entrevista realizada com o morador e professor Leandro. Fale 
sobre sua trajetória, como veio ser morador de Carapicuíba e de sua formação 
e atuação profissional: 
Leandro: _ Desde que me lembro moro em Carapicuíba, quando minha mãe se 
separou ela veio para cá nos anos de 1970. Nasci e vim para cá. Inclusive morei boa 
parte da minha vida aqui nos fundos de onde hoje é a Cohab 5, no Jd. São Daniel, 
morei também na Vila Marcondes e ainda lá perto do Santo Estevão. Sempre 
estudei em escolas públicas, na EE Diva da Cunha Barra, parei por desinteresse, 
queria trabalhar. Fiz curso profissionalizante na FEBEM, curso de metalúrgico, meu 
primeiro trabalho foi numa metalúrgica como office boy. Com 16 anos fui fazer 
supletivo, estudei um período em Osasco, fui para o Exército em 1990, voltei a 
estudar em 1991 na EE Ana Rodrigues de Liso, foi uma época complicada muita 
greve dos professores. Parei de estudar de novo, ia para escola e não aprendia 
nada, tinha nota por que eu comprava rifa. Decidi fazer o supletivo na EE Jorge 
Julian, mesmos problemas em 1992, eu percebia que muitos professores 
trabalhavam na escola o dia todo, descobri que eles faziam os chamados “cursos 
vagos”, estudavam em Machado – MG, e trabalhavam como professores. Decidi ser 
“esperto” também, tentei fazer faculdade nos finais de semana nesse lugar, 
continuaria trabalhando na metalúrgica e daria aulas à noite. Graças à Deus tomei 
pau, tanto em Machado – MG, quanto em Campanha da Princesa – MG. Isso me fez 
ter mais humildade e perceber que precisava estudar, entrei no cursinho no Anglo, 
na época da URV, o cursinho era mais caro que a faculdade, lá percebi o que era 
estudar. Eu parei por não conseguir acompanhar o ritmo. Daí eu quis ser professor, 
queria ser como aqueles professores do cursinho, mas na escola pública, pensei em 
fazer História, mas percebi que Educação Física me daria maior proximidade com os 
alunos. Decidi ir para Mogi das Cruzes, pois lá não tinha teste de aptidão física, não 
precisava nadar, e eu não sabia nadar. Aprendi nadar na faculdade, lá em Mogi, 
mesmo sendo mal passei no vestibular, e terminei por ter conseguido o crédito 
educativo, eu não tinha grana, pensei que entrando na faculdade já conseguiria 
aulas. Realmente só com o papel da matrícula consegui aulas no Estado, felizmente 
por estar numa faculdade conceituada, consegui dar aulas, pois aprendia na 
faculdade e aplicava na escola. Depois em 1998 me formei, busquei fazer pós na 
UNIFESP, fiz Fisiologia do Exercício, para trabalhar em Academias, pois só dar 
aulas não dava mais, depois fiz Pedagogia, pois acreditava que se pudesse fazer 
algo mais deveria estar preparado. Em 2013 estou terminando Direito Educacional. 
Até 1997 era fácil ter aulas no Estado, depois foi ficando difícil, trabalhei na ACM 
entre 2000 e 2006, quando assumi na Prefeitura de Carapicuíba e depois assumi 
cargo efetivo no Estado onde hoje acumulo, mas sempre com muita alternância de 
escolas, alta rotatividade.  
Pesquisador: _ Qual sua percepção sobre a cidade de Carapicuíba? Como 
você analisa ela perante as outras cidades? Como é ser morador de 
Carapicuíba? 
Leandro: _ É uma cidade discriminada, falar que é morador de Carapicuíba em outra 
cidade é preconceito, inclusive no trabalho na escola, falar é correr o risco de ser 
visto como mal elemento. Eu, não tive problemas por ter morado em Carapicuíba, 
pois sempre levei de boa, mesmo as brincadeiras encarei numa boa e mesmo 
quando estudei em Mogi das Cruzes, lá ninguém conhecia Carapicuíba. A minha 
sensação por morar aqui é de que é uma cidade dormitório, um lugar que não tinha 
e não dá perspectivas de melhora, não existe campo para expandir, talvez haja um 
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pouco no campo comercial, mas o comércio aqui é bairrista. São focos de comércio, 
é uma cidade de baixa renda, cada bairro tem seu centro, o centro comercial da 
cidade não tem tanta força, pois temos outros centros muito fortes como Osasco, 
Barueri e os shoppings que atraí os consumidores. Apesar que está em construção 
um shopping em Carapicuíba na Vila Dirce que é dos donos da Empresa de 
Transportes Del Rey, dizem que vai ser um shopping bacana até. Olha só, cada rua 
tem seu nicho de comércio, em Carapicuíba sabendo procurar você acha de tudo.  
Pesquisador: _ Ao longo do tempo que transformações você percebeu na 
cidade? 
Leandro: _ Ocorreu uma pequena urbanização na construção do corredor oeste, a 
construção da ponte para Castelo, o Rodoanel, e marginal. Houve melhoras nos 
entornos devido a ser rota de passagem, nas áreas internas da cidade não houve 
melhorias, as condições continuam as mesmas. Carapicuíba teve uma grande 
ocupação de moradias, e hoje não dá mais para tirar para melhorar a mobilidade na 
cidade, aliás continua a aumentar, com a construção de condomínios. A cidade 
cresceu, mas não um crescimento que gere recursos, o crescimento foi 
populacional, reforçando a condição de cidade dormitório por estar próximo da 
Castelo, Raposo Tavares, Rodoanel, Alphaville. Então moram em Carapicuíba e 
trabalham fora, exceto os professores, que acabam atuando aqui mesmo. Um 
exemplo são os postos de saúde, são os mesmo de vinte anos atrás, foi construído 
um AME e o Sanatorinhos, que foi feito nos anos de 1990.  
Pesquisador: _ Carapicuíba cresceu desordenadamente? Alguma cidade do 
entorno cresceu de forma planejada?  
Leandro: _ Sim, sem planejamento. Sim, Barueri uma parte de Cotia. 
Pesquisador: _ Carapicuíba é marcada por seu um lugar pobre? 
Leandro: _ Sim a discriminação maior é por ser um lugar pobre, tem a questão do 
nome também, mesmo sendo um nome indígena as pessoas caçoam pelo 
significado, mas o forte mesmo é o lugar pobre. Antigamente, quando você pegava o 
trem na Júlio Prestes a última estação era Carapicuíba, daqui se pegava outro trem 
para Itapevi, ou seja era o fim da linha que ligava à capital. Na cidade duas 
empresas dominam o transporte público, a área da cidade é pequena, e tem o km 
rodado mais caro.  
Pesquisador: _ A Vila Municipal é um lugar pobre? 
Leandro: _ Subjetivamente, por fora é, quando se olha pela Avenida Deputado 
Emílio Carlos, ou pelo linha do trem a visão é de um lugar pobre. O pessoal lá nos 
anos 1970 1980 invadiu lá, pois não pagava água, luz, taxas. Além disso, muitos que 
mudaram para lá foram por causa do lixo, pois viviam do lixo. Hoje ainda continua 
em expansão, do lado de cima, não tem mais lugar, agora eles aumentam para o 
alto, e o lado de baixo continua aumentando.  
Pesquisador: _ Quais diferenças existem entre a Cohab e Vila Municipal? 
Leandro: _ Creio que a questão da posse, os moradores da Cohab são proprietários 
compradores, e os da Vila são posseiros, invasores.  
Pesquisador: _ A Cohab atraiu a vinda de moradores para os entornos dela? 
Leandro: _ Para nós moradores mais antigos, a Cohab era para nós visto como um 
lugar estruturado com água, luz até eram vistos como “playboys”. A expansão da 
Cohab e os terrenos vazios no seu entorno permitiu que ocorresse invasões dentro 
da própria Cohab e ajudou a ampliar outros bairros a crescer sua população. Na 
primeira Cohab ninguém daqui foi morar na Cohab, pessoas que vinham de outros 
lugares, mão-de-obra para a indústria das cidades próximas, até existiam algumas 
fábricas aqui, mas a maioria trabalhava fora, e a maioria eram retirantes nordestinos, 
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basta olhar que a maioria dos moradores daqui ou são nordestinos ou são 
descendentes dos que vieram para cá.  
Pesquisador: _ Existe diferenças entre os jovens da Vila Municipal com os de 
outras regiões da cidade?  
Leandro: _ Sim, eles mesmos se veem como diferentes. É tipo sou diferente por ser 
pior que o resto, me trate de forma diferente ou ainda sou assim por ser diferente, 
vivo na pobreza. Alguns colocam isso como humildade, eu não vejo isso, vejo que 
eles não estão a fim de participar da sociedade, eles aceitam a condição deles e 
acreditam que o que eles recebem como no caso da Escola é um favor concedido 
para eles.  
Pesquisador: _ Como era a relação professor X aluno? 
Leandro: _ Olha a relação era o grito, o professor grita para se impor, quando o grito 
perde o valor, se perdia o controle.  
Pesquisador: _ Você já presenciou alguma ação entre professor X aluno ou 
aluno X professor que caracterizasse alguma discriminação social? 
Leandro: _ Sim, tipo você merece estar onde você está, daqui você não sai para 
lugar nenhum. Você vai morrer igual ao seu irmão que tá traficando, tudo isso dentro 
da escola. A gestão não intervia, talvez por não chegar até lá os fatos, e se 
chegasse tentava abafar, desviando o foco do ocorrido ou minimizando as falas dos 
envolvidos. É uma gestão de mãe, que evita ao máximo qualquer problema com a 
comunidade, os finais de semana é permitido fazer o que quiser na escola, isso 
pelos jovens, mas sem orientação e acompanhamento é eles por eles.  
Pesquisador: _ A comunidade apresentava riscos para a escola? Ela não 
participava para usufruir da escola? 
Leandro: _ A comunidade não participava em questões de direitos. Não é isso. Não 
buscavam medidas sobre os fatos ocorridos na escola com as crianças, cobrando a 
gestão por eventos entre professores e alunos, ou alunos e professore ou mesmo 
que envolvessem a gestão. A questão era exatamente a violência contra a escola, 
professor, diretor, então era melhor ser parceiros deles. Cada um entrava e saia da 
escola como se nada acontecesse e assim ia. Eu mesmo nunca fui cobrado em 
nada quanto ao aprendizado dos alunos, nunca participei de uma reunião de 
conselhos, era tudo no faz que faz. Também era cômodo para os moradores não ter 
problemas com escola, pois ela é de tempo integral, pois é lá que os filhos 
passavam o dia todo, lá que eles almoçavam, tomavam café, etc., uma vez que no 
bairro não tem creche, existia o medo de perder a creche. 
Pesquisador: _ Os jovens que saem da Vila para estudar em outros bairros, 
ocorre mudanças na sua representação nesse outro lugar? 
Leandro: _ Sim, no Ensino Médio eles estão em outras escolas, eu encontrei com 
turmas inteiras de lá. A turma da manhã sim, a da tarde no primeiro ano não. O 
pessoal da manhã por interagir com jovens de outros bairros da cidade mudaram 
com o tempo, mas o pessoal da tarde continuava isolado entre eles, essa mudança 
só ocorreu no ano seguinte quando forma para o turno da manhã. Então a mudança 
se faz pela interação com outros jovens e mesmo com o ambiente, foi uma mudança 
progressivamente para melhor. Importante é destacar que os momentos de 
interação eram trabalhados pelos professores, nessa escola haviam projetos entre 
as turmas, diferente da escola da Vila, onde tudo era visto como ruim. 
Pesquisador: _ A escola da Vila Municipal atua na transformação do aluno e de 
sua realidade?  
Leandro: _ Não. Lá se trabalha na concepção de manter o aluno, não só dentro da 
escola, mas manter ele com o ele é. Por ser uma escola de tempo integral deveria 
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se trabalhar uma série de oficinas e as únicas oficinas trabalhadas eram a quadra e 
artes. Se colocava todo mundo após o almoço na quadra, e a escola tinha estrutura, 
sala de multimídia, etc. O não uso não era culpa da direção, os próprios professores 
não tinham interesse, é mas ninguém cobrava nada também, ninguém exigia que 
usasse.  
Pesquisador: _ A escola da Vila atua como reprodutora da realidade da 
comunidade? 
Leandro: _ Sim, atua. O jovem de lá precisa sair de lá para se emancipar, ou talvez 
por espelhos de outras pessoas que conheçam, porque lá mesmo eles não mudam, 
não se transformam. Além do mais, os professores de lá não gostam da escola, não 
ficam nela, lá se troca muito de professores, todos os anos. Agora com as mudanças 
que estão para ocorrer pode ser que mude, pois será diferente o modelo de ensino 
integral de lá, ganhando mais pode ser que atraia os professores à ficar lá. 
Pesquisador: _ Os moradores da Vila se sentem inferiorizados em relação aos 
moradores da Cohab? 
Leandro: _ Sim, eles acreditam que as condições sociais dos moradores da Cohab 
são melhores, além de tudo eles estão mais próximos da criminalidade, se auto 
chamam de favelados. E lá é uma favela. Não que a Cohab não seja uma favela, 
tipo as Malvinas é uma favela vertical. As Malvinas tem esse nome devido ao lugar 
na época de inauguração da Cohab 5, ocorria a Guerra com o mesmo nome, além 
de alagar e virar uma ilha até hoje, é um lugar onde ocorriam muitos crimes.  
Pesquisador: _ Como professor você acredita que o sistema educacional visa 
a transformação dos jovens e por consequência de sua realidade? 
Leandro: _ Não importa o modelo que se tenha, se não tiver o recurso humano para 
fazer isso, pode criar o que for não vai dar certo. Se não tiver o professor que queira 
trabalhar com isso, não vai acontecer, em Carapicuíba a Diretoria de Ensino é uma 
gestão de nepotismo, ligada aos representantes do Sindicato que deveriam lutar 
para melhorar as condições de trabalho dos professores, isso em relação ao Estado 
temos um desvio dos interesses que deveriam pautar e orientar as ações para a 
educação. Na questão municipal, após anos de municipalização de algumas escolas 
não existe um currículo municipal, não se usa currículo nenhum. Isso se reflete 
quando a gente pega os resultados da Provinha Brasil ou IDEB, além de superlotar 
algumas escolas e deixa outras vazias. Isso mostra que o modelo e o sistema 
limitam os recursos humanos, desgasta os professores a ponto de cada um deixar 
para ver como é que fica. Não só limita como divide a categoria, pois um sistema 
tem vários modelos, sem que nenhum deles aponte para essa transformação 
cidadã, pode transformar a realidade do aluno mas sem reflexão crítica. O sistema é 
uma droga. 
Pesquisador: _ Você acredita que a escola inserida num lugar de pobreza ela 
tem papel para transformação do lugar? 
Leandro: _ Sim, ela tem obrigação em transformar a realidade daqueles sujeitos que 
usam o seu espaço, ela tem papel de formação cidadã crítica, pelo menos é isso 
que deveria ser. 
Pesquisador: _ Existe tensões entre os moradores da Vila e da Cohab? 
Leandro: _ Sim, tanto é que se pega os moradores que estão próximos da vila eles 
convivem bem, mas se for mais distante eles brigam. Os moradores da Cohab se 
acham melhores, em condições mais elevadas, que o restante da cidade, não é só 
da Vila não. 
Pesquisador: _ Os jovens tem perspectivas de transformar seu bairro e a 
cidade ou buscam sair daqui? 



230 
 

Leandro: _ Os poucos que mostram futuro promissor, sabem que tem que sair. A 
cidade hoje mesmo tendo uma faculdade no centro e outros mais distantes, eles 
sabem que é pouco para mudar a vida deles, eles tem que buscar fora. 
Pesquisador: _ A discriminação também influi nesse desejo de sair? 
Leandro: _ Aí é uma faca de dois gumes, pois isso acaba por fazer com que ele 
tenha medo de sair. Eles entendem que o fora daqui não é para eles. Por ser 
carapicuibano ele é pobre, burro, maloqueiro, um conjunto de marcas que ele leva 
do lugar nele, ou pensa que leva. Marcas que são de qualquer periferia pobre. 
Pesquisador: _ Carapicuíba tem as características no todo, de uma periferia 
pobre? 
Leandro: _ Tem, existem poucos lugares de exceção como a Vila Caldas, a 
Fazendinha, mas são poucos, a cidade mesmo tem aspectos e serviços da periferia 
pobre. A estrutura urbana e social da cidade apontam para isso, fios emaranhados, 
esgoto à céu aberto, os moradores em si não apresentam isso neles. Isso pode ser 
devido à cidade ser dormitório, sabemos que São Paulo e RMSP está difícil a 
questão da moradia, então esse morador não sai daqui pelas dificuldades em 
encontrar outro lugar no mesmo valor, tudo está caro inclusive Carapicuíba. Hoje 
para ter ideia Jandira está mais valorizada que aqui, Carapicuíba é pobre, creio que 
uma das mais pobres do Estado de São Paulo. 
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Entrevista 17 – JERÔNIMO. 
Pesquisador: _ Fale sobre sua trajetória de vida como morador de Carapicuíba 
e de sua formação acadêmica e vida profissional: 
Jerônimo: _ Nasci em São Paulo, na Casa Verde. Aos vinte anos quando foi aberta 
a Avenida Brás Leme minha família perdeu a casa que morávamos, tivemos que 
mudar para o Brooklin, Moema e depois voltei para Casa Verde, sempre pagando 
aluguel nesses lugares. Fiz inscrição para morar na Cohab em Carapicuíba, onde 
acabei sendo sorteado e vim morar aqui, me mudei para cá em abril de 1978. 
Trabalhei muitos anos na área administrativa, depois fiz faculdade de Filosofia, 
comecei a lecionar em 2006 na rede pública.  
Pesquisador: _ Nesses anos que mora em Carapicuíba, quais transformações 
são observadas na cidade? 
Jerônimo: _ Em 1980 os moradores daqui ainda não tinham o contrato da Cohab, 
mesmo aqueles que haviam mudado em 1972, fizemos então uma mobilização 
quando trouxeram os contratos em branco para que assinássemos, não assinamos 
os contratos, vejo nesse momento uma transformação política dos moradores da 
Cohab em torno de seus direitos. Continuamos organizados na luta contra o 
aumento das prestações da casa própria, depois buscamos melhorias para o bairro 
que ainda carece até hoje. Infelizmente ocorreu nesse tempo o abandono não só do 
bairro, mas da cidade num todo por seus moradores, a força que tínhamos nos anos 
1980 não temos mais, o abandono foi longo e marca a cidade.  
Pesquisador: _ Como a Cohab atraiu a vinda de outros moradores para o seu 
entorno? 
Jerônimo: _ Sim, atraiu mesmo porque a Cohab apresentava a ideia de estruturas 
para moradia. Os primeiros moradores, muitos já venderam seus apartamentos, e 
hoje temos uma grande especulação imobiliária, um apartamento na Cohab está em 
torno de 180 mil reais, valor superior aos dos bairros de Carapicuíba. Com tudo isso, 
ainda continua sendo um bairro pobre, é um bairro de aparências, eu diria que é 
uma favela vertical.  
Pesquisador: _ A cidade de Carapicuíba é uma cidade pobre? 
Jerônimo: _ Hoje pelos dados do IBGE diz que a cidade tem uma renda per capita 
de quatro salários mínimos, na Cohab de 3,5 salários, mas muitas pessoas aqui não 
tem nem um salário mínimo como renda. Existe um contraste muito grande. 
Pesquisador: _ As características da cidade são da periferia pobre? 
Jerônimo: _ Sim, com exceção da Granja Viana, o restante da cidade é muito pobre. 
Pesquisador: _ A Vila Municipal tem uma marca que a diferencie do restante da 
cidade e da Cohab? 
Jerônimo: _ Sim, a falta de infraestrutura da Vila Municipal, lá faltam aparelhos 
públicos, lá só tem uma escola, não tem creche, não tem nada que permita aos 
moradores usufruir o bairro, sendo que é um dos mais antigos da cidade. No 
restante, não vejo diferenças entre os moradores de lá com os do restante da 
cidade. 
Pesquisador: _ Qual o papel da escola pública para a sociedade? 
Jerônimo: _ Entendo que seja a transformação da sociedade, transformar as 
pessoas para que elas transformem a sociedade. Porém, ela deixa muito a desejar, 
primeiro pelo fato de muitos gestores impedirem a ação dos professores, de outro 
lado os professores ficam inibidos, não querem confrontos com os gestores. Nisso a 
escola se transforma numa coisa neutra, alguns alunos por esforço próprio e de seu 
interesse vão conseguir a autonomia, mas a escola como um todo não trabalha para 
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isso. As escolas estaduais não tem projetos que visem essa transformação do 
sujeito. 
Pesquisador: _ O morador de Carapicuíba é marcado pelo lugar onde vive? 
Jerônimo: _ Hoje nem tanto como antes, hoje já se consegue empregos fora daqui 
mesmo morando aqui. Quando eu mudei para cá, fiquei desempregado pela primeira 
vez, devido à distância daqui com São Paulo. Não tinha transporte coletivo, o tempo 
demorava muito, então o morador de Carapicuíba não conseguia emprego fácil. A 
cidade até hoje não tem emprego, quando mudei aqui ainda tinha a Sulamericana 
Fiação, que faliu e empregava muita gente até de fora daqui, tinha o Curtume que 
empregava muita gente, faliu, ou seja ficamos sem empresas.  
Pesquisador: _ O fator lugar vem perdendo força, ou mudou a forma de sua 
representação sobre os moradores? 
Jerônimo: _ Vejo que hoje o morador de Carapicuíba é um pouco mais respeitado, 
tem profissionais de primeiro nível que moram aqui e trabalham fora. Com isso ele 
pouco fica na cidade, de forma que ele não vive na cidade, ele é ausente daqui 
devido ao trabalho. A cidade continua sendo uma cidade dormitório, onde as 
pessoas dormem aqui, mas vivem fora daqui.  
Pesquisador: _ As questões em torno da urbanização, infraestrutura e 
melhorias na cidade, não ocorrem devido à ausência dos moradores na 
cidade? 
Jerônimo: _ Sim, pois os moradores não participam da vida política da cidade, 
gerando o abandono permanente da cidade. 
Pesquisador: _ Quanto aos jovens, quais perspectivas a cidade dá para eles? 
Jerônimo: _ Primeiro que temos aqui um problema de espaço, uma cidade com 35 
km2 e uma população de quase 500 mil habitantes não deixa espaço. Para os jovens 
tem poucas opções, dentro da cidade ele tem que buscar opções fora da cidade. 
Além disso, muitos jovens recebem dos pais a influência negativa de que não 
adianta lutar para melhorar o seu lugar, é melhor ir para um outro lugar. É a ideia de 
que sempre foi assim, não tem como mudar, não adianta lutar. É o velho 
pensamento de que as coisas são providas por Deus, e que vai continuar desse jeito 
porque Deus quer assim.  
Pesquisador: _ Você atribui à religião essa ideia de comodismo ou resignação 
dos moradores? 
Jerônimo: _ Também, existem muitas igrejas, não que elas sejam empecilhos para a 
mudança, isso se ela fizer o trabalho como deve ser feito de formação e de incentivo 
para que as pessoas mudem sua condição, dê sentido de vida, de transformação, 
privilegiar o ser e não o ter ela seria fundamental para mudar essa percepção sobre 
a cidade e mesmo dentro dos bairros. 
Pesquisador: _ Carapicuíba tem uma alta concentração de Escolas públicas, e 
os índices educacionais da cidade são baixos, entre os piores do Estado. A 
que se atribui muitas escolas e baixo rendimento? 
Jerônimo: _ Devido à baixa infraestrutura social e econômica, aqui os políticos dessa 
cidade se acomodaram a ver a cidade como dormitório, e de que disso não sairia. 
Hoje temos duas faculdades na cidade, a Fatec, está em construção o Instituto 
Federal, vivemos um momento de tentar mudar a autoestima desse povo, pois o 
povo daqui tem uma baixa autoestima muito grande.  
Pesquisador: _ Essa baixa autoestima está relacionada à pobreza? 
Jerônimo: _ Com certeza, e o povo aqui é pobre de espírito, ele se acha pobre por 
ser carapicuibano. E é pois é a segunda mais pobre do Estado.  



233 
 

Pesquisador: _ A marca de ser pobre acompanha o morador de Carapicuíba 
fora da cidade, em outros lugares? 
Jerônimo: _ Fora daqui ele esconde sua origem, ele deixa de ser ele.  
Pesquisador: _ A baixa autoestima acompanha os jovens nas escolas, isso é 
reflexo da família ou a escola também reforça isso? 
Jerônimo: _ Isso já vem da família, mas é função da escola trabalhar isso, para 
alterar esse quadro de baixa autoestima. Contudo, para isso ela também teria de 
trabalhar com a família. Isso não só a escola da Vila ou as escolas da Cohab, vejo 
que a maioria das escolas não fazem esse trabalho de juntar a família, a 
comunidade para que haja transformações. Na verdade se prefere a ausência dos 
familiares, lidar com isso dá muito trabalho e não se quer ter trabalho, a escola não é 
da comunidade. Conheço várias escolas que ela é fechada para a comunidade, as 
escolas tem salas de informática que deveriam ter acesso para a comunidade, mas 
elas ficam fechadas e muitas pessoas sem acesso ao mundo digital.  
Pesquisador: _ Os professores de alguma forma atuam na manutenção e 
reforço da marca da pobreza do lugar? 
Jerônimo: _ Na minha opinião, os professores são muito apáticos. Falta estímulo 
para os professores também, a autoestima deles também é baixa. Ninguém dá o 
que não tem, ganham mal, são perseguidos por gestores. A culpa de tudo que vai 
mal na escola é do professor, que fica marcado como mal profissional, isso 
desanima ele e isso recaí nos alunos. O professor ao invés de ser exemplo de 
sucesso e de transformação se torna exemplo de resignação e tristeza. Talvez isso 
reforce a visão que o jovem tem do futuro, de que não vale a pena lutar. 
Pesquisador: _ Já sofreu algum constrangimento por morar em Carapicuíba? 
Jerônimo: _ Sim, uma vez quando trabalhava em Osasco, numa escola os alunos 
me perguntaram onde eu morava. Disse que era de Carapicuíba, na Cohab, daí 
vieram as chacotas por que eu era pobre, que morava na Cohab, na periferia, etc.  
Pesquisador: _ O IBGE apresenta como dado que Carapicuíba tem menos de 
400 mil habitantes, você falou 500 mil habitantes, os dados não estão 
corretos? 
Jerônimo: _ Acredito que foi um trabalho mal feito pelo IBGE, na minha casa o censo 
não foi, no meu prédio o censo não foi. A Prefeitura contestou os números do IBGE, 
não houve recontagem, isso influi em perda de recursos para a cidade.  
Pesquisador: _ Por quais razões a Vila Municipal não recebe mais aparelhos 
públicos para atender sua população? 
Jerônimo: _ Creio que o alto tráfico de drogas, lá para qualquer ação é preciso pedir 
autorização, e não há garantias de segurança para colocar aparelhos públicos lá 
dentro.  
Pesquisador: _ Existe a possibilidade de remoção das famílias da Vila de 
baixo? 
Jerônimo: _ É preciso de recursos para isso, a cidade não tem esse dinheiro para 
remover as pessoas de lá. 
Pesquisador: _ A cidade oferta espaços de lazer e cultura para a população? 
Jerônimo: _ Sim temos, academias ao ar livre, mas é pouco procurado pela 
população, parques e praças bem cuidadas. Muitos espaços construídos estão 
sendo destruídos pela população como quadras e rampas de skate. Os parques são 
bem frequentados. 
Pesquisador: _ A expansão populacional continua ocorrendo em Carapicuíba, 
muitas obras com dinheiro público, essas novas unidades de moradia visa 
atender os moradores precários de Carapicuíba ou de fora da cidade? 
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Jerônimo: _ As obras de moradia popular financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, 
são para os moradores remanejados das áreas livres como o Savoy e mesmo da 
Vila. Já existem outros projetos que trarão sim pessoas de outras cidades, isso é 
normal. Precisamos tomar cuidado para não pensar em higienização, como foi feito 
conosco aqui na Cohab quando viemos para cá, fomos empurrados para cá. Não 
vejo que deva ser feito isso com a Vila Municipal. Creio que mudanças ainda irão 
ocorrer se o nosso projeto nacional permanecer. 
Pesquisador: _ Carapicuíba é uma cidade violenta? 
Jerônimo: _ Sim, é alta, é meio que sazonal em épocas aumenta em outras diminui. 
Aqui mesmo na minha rua esses dias mataram três e ninguém falou nada, não saiu 
na mídia, a violência está meio escondida, os dados não são reais. 
Pesquisador: _ Relacione educação, moradia, pobreza e Carapicuíba: 
Jerônimo: _ Estão interligados, um atua sobre o outro. O povo educado, emancipado 
tem condições de exercer sua cidadania, cobrar ações e realizar transformações que 
atendam às necessidades de moradia e atuem sobre a pobreza. As marcas de 
Carapicuíba de pobreza a muito longo prazo podem mudar, mas para isso é preciso 
articular uma série de ações agora. 
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Entrevista 18 – KARLA. 
Pesquisador: _ Fale sobre sua trajetória de vida como morador de Carapicuíba 
e de sua formação acadêmica e vida profissional: 
Karla: _ Não sou de Carapicuíba, morava em Osasco, quando casei me mudei para 

Carapicuíba, não por um querer, mas pela situação, no ano 2000. Meus pais são 

nordestinos vieram para São Paulo e se estabeleceram em Osasco. 

Pesquisador: _ Quando você mudou para Carapicuíba, quais diferenças 

sentiu? 

Karla: _ Primeiro lá morava em casa, aqui vim morar em apartamento. Segundo a 

questão da individualidade, aqui na Cohab não tem essa individualidade.  

Pesquisador: _ O que seria essa individualidade? 

Karla: _ A Cohab não é um lugar organizado, é uma muvuca. Aqui um cuida da vida 

do outro. Morar aqui não tem individualidade, porque é muita gente num lugar só. 

Pesquisador: _ Fale sobre sua formação e atuação profissional: 

Karla: _ Sou formada em Ciências Físicas e Biológicas, sou professora, fiz 

Pedagogia, trabalho na rede estadual há 18 anos. Já trabalhei na rede particular, 

mas pouco tempo. Trabalhei nas cidades de Osasco e Carapicuíba, mas muito mais 

em Carapicuíba. 

Pesquisador: _ Trabalhou na escola da Vila Municipal? Como é essa escola? 

Karla: _ Sim, no primeiro momento me assustei, pela pobreza, pela falta de 

estrutura. Depois me familiarizei, me adaptei, para mim foi uma lição de vida, aprendi 

muito com eles. Eles são muito solidários, as regras familiares não se aplica lá, pois 

todo mundo cuida de todo mundo. Vizinhos se ajudam e familiares se cuidam, eu 

vejo que mesmo com o pouco que eles tem, eles são felizes. 

Pesquisador: _ E as escolas da Cohab? Como são? 

Karla: _ A Cohab é um lugar diferenciado, todas escolas são diferentes das demais 

da cidade. O povo da Cohab se entende mais elitizado. Logo, a organização da 

escola é muito diferente da Vila ou de qualquer outra que não seja daqui. 

Pesquisador: _ Você morou na Cohab em diferentes lugares, existem 

diferenças entre esses lugares? 

Karla: _ Sim, morei na Cohab II e na Cohab V, existem sim diferenças. Na Cohab II 

eles se acham melhores que os da Cohab V, o que marca a Cohab V é o lugar das 

Malvinas, nem sei porque tem esse nome.  

Pesquisador: _ Onde é mais desorganizado? A Vila ou a Cohab? 

Karla: _ A Vila, lá é área popular, uma área livre. Lá não se sabe onde começa e 

onde termina a viela, lá os lixeiros não entram. Acaba acumulando lixo nas ruas, 

mais na Vila de baixo do que na de cima. A Cohab tem lixo, mas é diferente, na 

Cohab V até tem esses lugares onde se acumulam lixo, mas é menos que na Vila, lá 

a coisa é escancarada.  

Pesquisador: _ Carapicuíba oferece locais de lazer e cultura para juventude? 

Karla: _ Não e isso é percebido quando as escolas realizam festas e abrem para 

comunidade, eles usam a escola como espaço de lazer. Isso quando as escolas 

abrem para isso e não são todas que organizam festas abertas para a comunidade. 

Pesquisador: _ A escola da Vila faz essa parceria com a comunidade? 

Karla: _ Não, no ano em que trabalhei lá não, lá os eventos são fechados, já na 

Cohab elas abrem muito mais para a comunidade. Na Vila tem a questão da 

segurança, abrir a escola pode acontecer algo e lá existe uma rivalidade entre a Vila 



236 
 

de cima e a Vila de baixo. Essa rivalidade entre eles ocorre pelo fato do povo da Vila 

de cima se achar melhor que os da Vila de baixo. 

Pesquisador: _ Você se considera carapicuibana? Ser carapicuibano é ser 

diferente? 

Karla: _ Sim me considero, eu não me sinto diferente por morar aqui. Sei que aos 

olhos das outras pessoas nós daqui somos pobres, sem instrução, sujos, a questão 

é sócio econômica.  

Pesquisador: _ Comparando os jovens daqui e os de Barueri, mesmo de 

bairros semelhantes em infraestrutura, qual deles assumiria a cidade onde 

mora? 

Karla: _ Os de Barueri, porque lá eles tem Alphaville, e falar que é de Barueri se 

associa a Alphaville. Aqui tem a Fazendinha, mas ninguém conhece nossa área 

nobre. 

Pesquisador: _ Como você avalia o sistema de transporte na cidade? 

Karla: _ Caro, ruim, não tem pontos de ônibus, o terminal do centro está em obras 

há anos. 

Pesquisador: _ Quanto a saúde, quais são os problemas da cidade?  

Karla: _ É péssimo. Não tem médicos, os postos de saúde que existem são 

precários, não são informatizados, faltam remédios, as campanhas são mal 

realizadas. 

Pesquisador: _ Os moradores da Vila usam qual posto de saúde? 

Karla: _ O da Cohab, que é mais próximo.  

Pesquisador: _ Como é ser atendida em outros municípios? 

Karla: _ Normal, sem problemas, mesmo porque nunca declarei que morava aqui. 

Em Osasco eu utilizo o endereço do meu pai, lá é bem melhor do que aqui. 

Pesquisador: _ Nas escola da Vila os alunos são de onde? 

Karla: _ A maioria, a cada 40 uns 2 não são de lá, eles vem de outras regiões da 

cidade. Alguns são da Cohab, isso ocorre pelo fato da escola ser de tempo integral, 

como faltam creches na cidade, eles colocam as crianças lá para poderem trabalhar. 

Pesquisador: _ Os alunos gostam da escola? 

Karla: _ Sim, eles cuidam da escola. Da maneira deles, eles não são organizados, 

não seguem regras, chegam atrasados, e eles entram normalmente, falta limites. O 

que eles mais gostam são das aulas de Educação Física. Os alunos de fora são 

bem recebidos, não tem discriminação. 

Pesquisador: _ Quando esses alunos saem da Vila e vão para outras escolas, 

como são recebidos, como se comportam?  

Karla: _ Eles se transformam em todos os sentidos. Mudam assumem 

responsabilidades, mesmo a questão estética muda. Melhora muito. Fora da Vila 

eles se libertam do ovo, se sentem livres. Lá na Vila é como se fosse a própria casa, 

sair de lá permite que andem pelas próprias pernas. 

Pesquisador: _ A escola da Vila prepara eles para essa autonomia? 

Karla: _ Acredito que sim. 

Pesquisador: _ Quando eles chegam às escolas da Cohab como se dá a 

relação entre eles e os da Cohab? 

Karla: _ No primeiro momento complicado, os alunos da Cohab se sentem da elite, 

são nariz empinado. Os da Vila vão se aproximando e se adaptam aos moldes dos 

alunos da Cohab.  
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Pesquisador: _ Como é a relação dos professores com os alunos na escola da 

Vila: 

Karla: _ É uma relação de mãe, pai e filhos. É uma relação carismática, pela questão 

de que eles não tem estrutura familiar, a ideia de família nuclear lá não tem, todo 

mundo cuida das crianças, até os traficantes. A maior parte do tempo da vida deles 

estão dentro da escola com os professores.  

Pesquisador: _ Você disse que Vila todo mundo cuida um do outro, e na Cohab 

também, existem diferenças? 

Karla: _ Claro, na Vila o cuidar é no bom sentido, se preocupa com a alimentação, 

com os perigos da rua. Na Cohab é um fofocando da vida do outro.  

Pesquisador: _ Ocorrem dentro da escola situações de estigmatização devido 

ao lugar de pobreza? 

Karla: _ Acho que vou me contradizer (risos). Tem sim, tem professores que fazem 

isso, e entre alunos da Cohab e da Vila também. Isso ocorre porque o professor 

quer colocar o aluno no lugar dele, do mesmo modo existe aquele professor que 

estimula o pensar, o refletir sobre sua realidade. Isso ocorre muito mais nas escolas 

da Cohab, na Vila é muito menos. Lá na Vila os professores conhecem a realidade 

da comunidade, com o tempo aprendem a lidar com as diferenças que existem 

nessa população pobre. É preciso sempre trabalhar a autoestima.  

Pesquisador: _ É possível mudar a realidade, a sensação de ser carapicuibano 

em seus moradores? 

Karla: _ Sim, mas todos precisam querer mudar.  

Pesquisador: _ Qual o papel da escola para essa transformação? 

Karla: _ É fundamental para isso, o problema é que cada um trabalha de uma forma. 

As escolas não dialogam um projeto comum de transformação social, mantendo as 

características do local visando a transformação do global, mudar o lugar conectado 

com as demais escolas da cidade. O currículo dá essa flexibilidade, a verdade é que 

os professores, os gestores não querem trabalhos mais complexos. Se fala tanto de 

construção, mas na verdade a gente reproduz tudo que vem posto. 

Pesquisador: _ A escola é um reprodutora da realidade de uma comunidade? 

Karla: _ Sim, pois não se visa construir novos caminhos, novos olhares, o errar 

assusta, se prefere saber o caminho já feito e refazer esse caminho mantendo as 

coisas como estão. 

Pesquisador: _ A Vila ser uma área livre acaba marcando de forma negativa os 

jovens? 

Karla: _ Já ouvi muitas brincadeiras sobre isso, mas nunca dei atenção se isso 

machuca ele, é um erro meu devia ter observado isso. Eles não falavam muito sobre 

isso, pra mim eles estavam brincando, talvez agora passe a ver isso de forma 

diferente. 

Pesquisador: _ Se coloque na situação do morador da Vila: 

Karla: _ Eu me sentiria inferior sim, apesar que eles tem acesso, mesmo que 

precário à tudo na cidade.  

Pesquisador: _ A Cohab e a Vila representam as características da cidade? 

Karla: _ Creio que a Vila, a Cohab é o bairro diferenciado de Carapicuíba, é nosso 

Alphaville.  

Pesquisador: _ Os jovens dizem querer sair da cidade? Quais motivos? 
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Karla: _ Eu não penso em sair daqui, mas acredito que para eles é difícil ver o futuro 

daqui transformado, dá trabalho construir uma nova realidade de si e do lugar onde 

vive. 

Pesquisador: _ Para você a pessoa sai do lugar, e o lugar sai da pessoa? 

Karla: _ Não, não se pode se desconectar de suas origens, por mais que você 

queira o seu lugar está em você, mais do que você no lugar. 

 

 


