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“O bairro é uma naçãozinha.” 

(Antônio Cândido, 1964, p. 84) 



RESUMO 

 

Esta pesquisa trata dos processos de formação e transmissão de valores, condutas e 

comportamentos relacionados ao mundo da política entre moradores do bairro Ferrazópolis, na 

cidade de São Bernardo do Campo (SP), bairro popular de tradição operária que tem passado 

por diversas alterações em sua configuração ao longo do tempo, parte delas em função das 

transformações ocorridas no mercado de trabalho da região do ABC Paulista. O objetivo central 

da pesquisa é, então, compreender os processos de socialização política, ou seja, processos de 

transmissão de valores, percepções, atitudes e comportamentos em relação à política entre duas 

gerações de moradores nesse bairro: a primeira geração, constituída por trabalhadores 

migrantes nascidos entre as décadas de 1940 e 1960; e a segunda, constituída por seus filhos, 

nascidos no ABC entre as décadas de 1970 e 1990. Para cumprir os objetivos da pesquisa, a 

metodologia mobilizada foi executada nas seguintes etapas: i) realização de observações no 

bairro; (ii) aplicação de questionário em uma amostra dos domicílios do bairro sobre a trajetória 

da família e de suas posições políticas; (iii) mapeamento e análise de tendências percebidas 

entre as famílias no que tange aos seus modos de se relacionar com a política, classificadas 

entre tendências de militância, engajamento pontual e desinteresse por política; (iv) realização 

de entrevistas em profundidade com famílias representantes das tendências encontradas na fase 

anterior, ferramenta por meio da qual pudemos observar a existência de diferentes tipos de 

transmissão intergeracional de política, que variam entre sólidas e porosas. 

Palavras-chave: Socialização Política. Gerações. ABC Paulista. Politização. Classes 

Populares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Title: “Ferrazópolis: a neighborhood, two generations and the politics” 

 

This research deals with the processes of formation and transmission of values, conducts and 

behaviors related to the world of politics among residents of the Ferrazópolis neighborhood,in 

the city of São Bernardo do Campo (SP), a popular neighborhood with a working tradition that 

has been passing through various changes in its configuration over the time, part of them due 

to the changes occurred in the labor market in the ABC Paulista region. The main goal of the 

research is to understand the processes of political socialization or processes of transmission of 

values, perceptions, attitudes and behaviors related to politcs, between two generations of 

residents. The first generation is mainly composed by migrant workers who were born between 

the 40s and the 60s, the second is composed by their children, who were born in the ABC region 

between the 70s and the 90s.  In order to fulfill the objectives of the research, the methodology 

was executed in the following stages: i) observations in the neighborhood; (ii) the application 

of a questionnaire in a sample of the households in the neighborhood about the trajectory of the 

family and its political positions; (iii) mapping and analyzing perceived "tendencies" among 

families regarding their ways of relating to politics, classified among militancy tendencies, 

punctual engagement and disinterest in politics; (iv) interviews with families representing the 

"trends" found in the previous phase, a tool through which we could observe the existence of 

different types of intergenerational politics transmission, ranging from solid to porous. 

 

Key words: Political Socialization. Generations. ABC Paulista. Politicization. Popular Classes. 
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1 Introdução 

 

“Chegou fim de semana, todos querem diversão”. É sexta-feira, final da tarde, maior 

movimentação nas ruas, som alto ligado nos carros e dentro de algumas casas. Pessoas 

descem dos ônibus, algumas carrancudas seguem em direção a suas casas, reclamam 

da lotação, do engarrafamento, da demora da condução. Quem mora no morro reclama 

daqueles que moram na parte de baixo do bairro que, mesmo com maior oferta de 

transporte até suas casas, tomam o único ônibus que vai até o morro, o que o deixa 

mais lotado. Trata-se de um micro-ônibus, a linha 28, a mais demorada de todas. A 

dificuldade em chegar até o morro é maior; as ruas são apertadas e cada vez mais 

cheias de carros estacionados, em função das casas sem garagem. Assim, quem tem 

carro reclama da dificuldade do trânsito no bairro e quem não tem enfrenta o 

transporte coletivo e suas mazelas. O ônibus chega ao ponto final, todos querem 

descer; cada um deseja começar seu final de semana de um modo diferente: alguns 

querem passar no bar e “tomar uma” com os amigos antes de ir pra casa; outros 

querem passar na padaria, no mercadinho, no “sacolão” ou na “casa do norte” comprar 

a mistura, levar algo diferente para o jantar. O som predominante é o forró; algumas 

das vielas começam a ser fechadas pelos mais jovens misturados aos rapazes do 

movimento [o tráfico de drogas]; vai rolar “pancadão” o fim de semana todo. Os mais 

velhos já reclamam, não conseguem descansar; quem não gosta do som esbraveja: 

“mas que falta de respeito!”. 

E então é sábado, dia de faxina, de limpar a casa, o carro. Passa o carro de produtos 

de limpeza, todos de fabricação caseira; quem mora nas vielas corre até a rua para 

comprar, o moço espera. Faxina com som alto, forró, sertanejo, funk... Sábado à noite, 

chega a hora dos cultos, irmãos trajados a rigor, ternos, roupas sociais, mulheres de 

saia, bíblias embaixo dos braços. Reunião na rua após o culto, contam como foi a 

semana, falam de Deus, do desemprego, do comércio na vila que não anda muito bem, 

de um filho preso ou daquele que está dando trabalho... “A paz do senhor, irmão!” É 

noite e ainda há barulho na rua, não entra carro a não ser de morador ou o que emana 

o som: é festa e trabalho, afinal o fluxo segue e a venda de drogas está a todo vapor 

nas “biqueiras” (vielas, pequenos locais escondidos entre as casas amontoadas).  

Domingo, muita gente na rua, dia de comprar frango assado ou galinha caipira, abatida 

na hora na granja do Joel. É dia de missa, hoje é o Padre Toninho; “como é abençoado 

esse padre, lá do norte ele”. Saída da missa, conversa com os amigos, grupos de 

jovens, de oração, pastorais. E depois? Passar na feira, “está fervendo de político lá 

hoje!” Senhores sentados no banco do táxi, conversando sobre a vida, sobre política 

e, é claro, sobre futebol. Confusão, gritaria, pechincha, comem pastel, tomam caldo 

de cana... Crianças mal trajadas, algumas descalças e se oferecendo para ajudar as 

senhoras com as sacolas em troca de uns trocados ou de um pastel. Voltar pra casa, 

preparar o almoço, é dia de pai ir pra cozinha, almoço de família: “não gosto de 

comida pouca, tem que comer e encher a barriga!”. Após o almoço, ajuda pra arrumar 

a cozinha, normalmente as mulheres, conversas, atualizações do que tem ocorrido nos 

últimos tempos. “Ah, e essa política?”; “Que decepção com o PT!”; “Ah, mas 

também, o povo não deixa o Lula em paz”. O fim do dia se aproxima, descanso de 

domingo, pancadão continua, rua fechada, mas os ânimos já estão mais calmos, logo 

acaba. Acaba também o fim de semana, se aproxima mais uma segunda-feira, mais 

uma semana para trabalhar ou procurar emprego; é vida que se vive, é vida que segue, 

é a vida em Ferrazópolis. (Elaboração própria, 20141). 

 

Esta tese, desenvolvida no âmbito da área Sociologia da Educação, tem como objetivo 

principal compreender e analisar as maneiras como duas gerações de moradores de 

Ferrazópolis, um bairro popular da região do ABC Paulista, se relacionam com assuntos 

                                                             
1 Relato de campo correspondente à observação entre locais das zonas 1, 2 e 3. 
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relativos à política. Nossa interrogação central incide, portanto, sobre os processos de 

socialização política, de modo que nos interessa analisar como os indivíduos desenvolvem 

(herdando e transmitindo) determinados modos de perceber e atuar no “mundo da política” 2. 

Assim, interrogamo-nos sobre os modos como os quadros de percepção, compreensão e 

avaliação dos fenômenos relacionados à política seriam transmitidos, assimilados e 

transformados entre as duas gerações que serão analisadas.  

A primeira das gerações compreende indivíduos que nasceram entre as décadas de 1940 

e 1960, e partilham de algumas “experiências fundantes” da sua geração: origem rural, trabalho 

infantil, baixa escolarização, migração do campo para a cidade, entrada no mercado de trabalho 

industrial somente na região do ABC Paulista e participação (ainda que com diferentes níveis 

de engajamento) na onda grevista deflagrada no ABC a partir de 1978. A segunda geração, por 

sua vez, é composta pelos filhos da primeira geração: trata-se de jovens nascidos entre as 

décadas 1970 e 1990, que nasceram, cresceram e foram escolarizados na região do ABC, 

superando os pais em termos de escolarização (alcançando o Ensino Médio e, por vezes, o 

Ensino Superior, majoritariamente em instituições privadas), além de terem ingressado no 

mercado de trabalho em uma conjuntura bastante diferente daquela encontrada pela geração 

anterior, visto que o mercado de trabalho industrial passou por diversas mudanças desde que 

seus pais ingressaram nele; entre elas destacamos a diminuição do número de postos de trabalho 

e a crescente exigência de credenciais escolares e de formação técnico-profissional.  

Vale destacar que esta tese foi concebida a partir de uma pesquisa anterior3, que também 

teve como lócus o bairro Ferrazópolis e cujo objetivo principal foi compreender e analisar os 

processos de socialização colocados em prática por famílias de trabalhadores moradoras do 

bairro impactadas pelas mudanças ocorridas no mercado de trabalho da região do ABC Paulista, 

                                                             
2 Para efeitos desta pesquisa, a compreensão da política está baseada em três diferentes esferas, quais sejam: aquela 

relacionada diretamente à administração do Estado; a esfera formada por aqueles que, de forma organizada, se 

remetem ao poder institucionalizado, seja para apoiá-lo, seja para questioná-lo e promover lutas pelos seus 

interesses; e, finalmente, a esfera ligada a manifestações contestatórias, artísticas e culturais que não 

necessariamente são organizadas, não se dirigem ao Estado ou não possuem uma pauta de reivindicações 

(SIMON, 1989; AÏT-AOUDIA et al., 2011). Cf. TOMIZAKI, Kimi; SILVA, Maria Gilvania Valdivino; 

CARVALHO–SILVA, Hamilton Harley. Política, família e afetividade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

SOCIOLOGIA, 18. Anais. Brasília: UnB, 2017.  
3 Trata-se da pesquisa de mestrado da autora desta tese: PEREIRA, Maria Gilvania Valdivino. Experiências de 

Socialização: o caso de famílias de trabalhadores do bairro Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo, defendida 

pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP no ano de 2012. Vale destacar, ainda, duas 

publicações que desdobraram dessa primeira pesquisa, quais sejam: SILVA, Maria Gilvania Valdivino; 

TOMIZAKI, Kimi. O sonho de ser metalúrgico: dimensões da vivência juvenil no ABC Paulista. Linhas 

Críticas (UnB), v. 22, p. 86-109, 2016 e SILVA, Maria Gilvania Valdivino. O trabalho e a política no processo 

de socialização: o caso de famílias de trabalhadores. In: MELO, Benedita Portugal et al. (Orgs.). Entre Crise e 

Euforia: Práticas e políticas educativas no Brasil e em Portugal. 1. ed. Porto: Universidade do Porto, 2014, v. 1, 

p. 695-719. 
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nos últimos quarenta anos, o que foi especialmente violento para os moradores do bairro em 

questão que, ao longo da década de 1990, foram, em sua grande maioria, excluídos do setor 

industrial por conta de sua baixa escolaridade e da falta de qualificação profissional4. 

Assim, a partir da pesquisa desenvolvida no mestrado, foi possível conceber uma 

proposta de investigação de maior envergadura sobre os processos de socialização no âmbito 

das famílias do bairro Ferrazópolis, especialmente no que tange aos valores, às condutas e aos 

comportamentos em relação à política.  

Na pesquisa anterior, foi possível constatar continuidades e rupturas entre as gerações 

familiares analisadas, principalmente relacionadas ao aumento da escolaridade da nova geração 

e a um novo “padrão de inserção” no mercado de trabalho, com oportunidades reduzidas no 

interior do setor metalúrgico. Vale destacar ainda que, entre uma geração e outra, houve pouca 

ou nenhuma mobilidade social e, especificamente no que diz respeito a acontecimentos de 

ordem política, as gerações apresentavam diferentes percepções sobre a trajetória do 

Movimento Operário no ABC percepções estas, que em linhas gerais, variavam entre 

compreensão e apoio à movimentação dos trabalhadores; algumas discordância em relação às 

movimentações grevistas e as estratégias adotadas pelos trabalhadores e ainda, em alguns casos, 

o pouco conhecimento acerca do período. Além disso, observamos a existência de um 

sentimento contraditório que marcava a primeira geração e poderia ser traduzido como uma 

mistura de orgulho pela participação do movimento operário na região e frustração de não ter 

“colhido os melhores frutos” da luta5. No momento de realização da pesquisa de campo para o 

mestrado (entre 2010 e 2011), esses trabalhadores depositavam suas esperanças e alegrias na 

figura de Lula, que representava a luta da categoria metalúrgica do ABC Paulista e, no limite, 

os anseios de toda a classe trabalhadora brasileira.  

Para além disso, observamos também que havia, entre os moradores de Ferrazópolis, 

um entendimento de que o bairro contava com uma importante tradição de organização e 

participação política, materializada pela existência de uma densa rede associativa e pela 

existência de lideranças políticas, dentre as quais, uma das de maior destaque, é a deputada 

                                                             
4 Para a realização da pesquisa do mestrado, foram acompanhadas quatro famílias ao longo de um ano (2010-

2011). Duas destas famílias fazem parte dos núcleos familiares entrevistados para a pesquisa atual, conforme 

veremos ao longo do presente texto. 
5   É importante destacar que, em função da pequena amostra analisada na pesquisa de mestrado, não era possível                 

afirmar se o sentimento contraditório acerca das movimentações grevistas no ABC era representativo entre a 

população do bairro, nesse sentido, a realização de uma pesquisa quantitativa de dimensões maiores como a que 

realizamos para o doutorado se mostrava de grande importância, pois aumentaria as chances de generalização dos 

resultados.   
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estadual Ana do Carmo (PT)6. Assim como em outros bairros da região metropolitana de São 

Paulo, que surgiram e cresceram em meio ao desordenado processo de crescimento periférico 

da malha urbana da região, existe entre muitos moradores de Ferrazópolis uma percepção de 

que as conquistas, em termos de melhorias em infraestrutura, foram resultado efetivo de sua 

atuação em parceria com as lideranças religiosas e políticas, percepção esta que se mantém até 

hoje (DURHAM, 1988; KOWARICK; BONDUKI, 1988).  

Os bairros periféricos, de maneira geral, aparecem na literatura consultada como núcleos 

importantes no Brasil para a formação da classe trabalhadora e de sua cultura operária, 

sobretudo nas grandes cidades com conglomerados industriais. Nos bairros se desenvolveram 

redes de solidariedade e relações comunitárias que contribuíram para o reassentamento urbano 

dos trabalhadores migrantes e a sua entrada no mercado de trabalho. Tais redes tiveram, ainda, 

fundamental importância no apoio ao movimento operário; segundo Kowarick (1988, p. 21), 

“[...] as Greves de 1978-1980 foram movimentos que trazem no seu bojo uma sequência de 

sociabilidades forjada na vizinhança, na situação comum dos bairros desprovidos [...]”. A 

própria “Greve dos 41 dias”, levada a cabo pelos trabalhadores metalúrgicos do ABC em 1980, 

se sustentou por esse longo período por conta da mobilização coletiva que houve em torno do 

movimento, que ultrapassou os limites das fábricas e do sindicato, ganhando forte eco nos 

bairros com grande concentração de operários, como Ferrazópolis (KOWARICK, 1988; 

MACEDO, 2010; LOPES, 1987; FONTES, 1997; 2008; SECCO, 2011; ABRAMO, 1988). 

Sendo assim, da bibliografia consultada sobre a importância dos bairros nas lutas 

operárias no ABC Paulista e do quadro de resultados obtidos com a pesquisa do mestrado, 

optamos por aprofundar o estudo sobre duas gerações de moradores/trabalhadores em 

Ferrazópolis, tendo em vista compreender como as trajetórias dessas gerações puderam influir 

no modo como concebem sua relação com a política, lançando mão de uma coleta de dados 

mais extensa abarcando um número estatisticamente significativo de moradores, tendo em vista 

ampliar as possibilidades de conhecimento, compreensão e generalização das tendências de 

comportamento e atitudes políticas encontradas na pesquisa. Para tanto, optamos pela aplicação 

de um questionário, que só foi possível graças ao trabalho de estatísticos que nos auxiliaram na 

elaboração de um plano amostral para essa coleta dos dados (Apêndice 1). 

De acordo com o plano amostral, uma amostra representativa da população acima de 18 

anos do bairro Ferrazópolis demandaria a aplicação de questionários (Apêndice 2) em domicílios 

                                                             
6 Trata-se de uma deputada estadual pelo PT, moradora do bairro desde o início dos anos 1970, que tem sua 

principal base de votos em Ferrazópolis. 
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de 24 setores censitários7 do bairro, devendo haver ao menos um questionário respondido em 

cada setor para que a expansão da amostra pudesse ser realizada. Sendo assim, esta pesquisa 

conta com um banco de dados que totaliza 311 questionários domiciliares, aplicados conforme 

as orientações do plano amostral inicial. As análises posteriores do banco de dados, bem como 

a elaboração da maior parte dos gráficos, foram realizadas pela autora, e alguns gráficos 

contaram com outra assessoria estatística. Após oito meses de pesquisa de campo, voltada 

especificamente para a aplicação do questionário, foram realizados 321 questionários 

domiciliares, dos quais 311 permaneceram em nossa base de dados e foram ponderados de 

acordo com o perfil da população do bairro. Dez questionários foram descartados da amostra, 

por estarem incompletos e/ou inconsistentes. 

Diferentemente do que foi imaginado inicialmente, a aplicação do questionário contou 

com algumas dificuldades que serão mais bem detalhadas nos procedimentos metodológicos da 

pesquisa; ainda assim, nesse momento, vale destacar que a coleta de dados foi realizada 

inteiramente sob responsabilidade da autora, contando com um apoio esporádico de colegas do 

grupo de estudos, o que estendeu consideravelmente o prazo previsto para essa etapa da coleta 

dados, o que inviabilizou a aplicação do número de questionários previsto (que era de 400 

questionários). No entanto, mesmo em meio a condições adversas, é preciso citar que a 

aplicação individual desse questionário possibilitou também uma rica oportunidade de 

observação etnográfica da rotina do bairro, bem como das relações entre as gerações e, ainda, 

da relação dos moradores com o “mundo da política”. 

Assim, além da aplicação dos questionários, também realizamos observações diretas no 

cotidiano do bairro e entrevistas em profundidade com 27 indivíduos, membros de oito núcleos 

familiares de moradores do bairro. 

Esse conjunto de dados nos permitiu confirmar a existência de certa “tradição de luta 

política” em Ferrazópolis, fortemente relacionada com os desafios da sobrevivência na “cidade 

grande” pós-migração do campo, posteriormente com a luta por condições dignas de moradia 

e, além disso, com as movimentações grevistas dos trabalhadores metalúrgicos do ABC, que 

seguiu ao engajamento dos moradores do bairro com a formação do Partido dos Trabalhadores 

(PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Essa tradição política é reconhecida pela 

maioria dos seus moradores, e coube a esta pesquisa a indagação sobre como tal tradição pode 

                                                             
7 De acordo com o IBGE (2010), setor censitário é “a menor unidade territorial de coleta das operações censitárias, 

estabelecida para fins de controle cadastral, formada por uma área contínua em um mesmo quadro urbano ou 

rural, o que no caso urbano diz respeito a um conjunto de quadras com dimensão adequada à realização de coleta 

de dados”.  
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(ou não) ser transmitida entre duas gerações de moradores que se formaram em conjunturas 

sociais, econômicas e políticas tão diversas?  

Para responder a essa questão, que nos lançou em uma empreitada teórica e empírica 

mais ampla do que a que havíamos proposto no mestrado, construímos uma metodologia de 

pesquisa que fosse capaz de nos dar os elementos necessários à problematização de diferentes 

dimensões dos processos de socialização política das duas gerações em questão.  

 

1.1 Procedimentos metodológicos 

 

De acordo com Lalanda (1998, p. 872), as abordagens qualitativas e quantitativas se 

completam e “[...] uma abordagem plurimetodológica [se torna] eficaz na ‘clarificação’ dos 

fenômenos, quer em termos de sua extensão, quer em termos de seu significado”. Nesse sentido, 

para a realização desta pesquisa procuramos mobilizar diferentes procedimentos metodológicos 

nas seguintes etapas:  

 Realização de observações no bairro, nas casas ou nos espaços de convivência, nos 

quais observamos características físicas de casas, ruas, meios de transporte, 

comércios, igrejas, associações. No que tange às pessoas, a observação estava focada, 

sobretudo, nos modos de se vestir e de falar, de andar, bem como no modo de se 

relacionar entre si, de conversar e nos motes e fios condutores dessas conversações 

em espaços públicos e associativos.  

 Aplicação de questionário domiciliar em uma amostra da população do bairro, 

realizado a partir de um plano amostral elaborado por um estatístico, que versava 

sobre a trajetória individual e familiar dos respondentes e também, é, claro sobre suas 

posições políticas.  

 Seleção de algumas famílias, que representassem as principais “tendências de relação 

com a política” encontradas na fase anterior, para concederem entrevistas em 

profundidade. O roteiro das entrevistas, de caráter semiestruturado (Apêndice 3), 

teve como foco a trajetória individual e familiar dos entrevistados, bem como as 

maneiras de perceber e reagir aos acontecimentos políticos, com ênfase sobre os 

modos de aquisição dessa percepção, especialmente aqueles ligados ao processo de 

socialização.  
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No que tange às observações, lançamos mão da técnica clássica do caderno de campo 

para descrever e compreender as situações observadas, além de câmera fotográfica para 

registrar imagens e locais do bairro com maior riqueza de detalhes. Vale citar que o uso da 

câmera fotográfica ou de qualquer outro aparelho para registro de imagem não era sempre 

possível ou permitido, sobretudo nas regiões favelizadas do bairro, onde a presença do tráfico 

de drogas é mais marcante, materializados em uma prática de vigilância do território, com 

proibição de registros fotográficos. A opção pelo período da campanha eleitoral presidencial de 

2014 (entre agosto e outubro) se deu pelo fato de se tratar de um “[...] período durante o qual 

fala-se e vive-se intensamente o problema da escolha dos candidatos para cargos eletivos”  

(VILLELA, 2009, p. 204), o que permitiu verificar de maneira mais detalhada os diferentes 

comportamentos e níveis de envolvimento entre os moradores do bairro e a política em um 

período bastante peculiar. Além disso, a observação durante a campanha eleitoral nos permitiria 

tecer algumas comparações com as observações realizadas na pesquisa anterior, realizada 

também em período de campanha eleitoral, em 2010. 

Durante o mês de agosto de 2014, as observações eram semanais, mas apenas aos fins 

de semana; já entre setembro e outubro, as visitas ao bairro passaram a ser diárias. Realizamos 

as observações principalmente em espaços associativos: três comércios, entre os quais uma 

avícola, um restaurante e uma casa do norte8; na rua da feira livre de domingo, espaço 

extremamente movimentado e frequentado pelos moradores de todas as zonas do bairro; em 

uma associação de moradores, a saber, Associação Amigos do Bairro do Jardim Limpão; em 

dois comitês de candidatos a deputados estaduais, um do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) e outro do Partido dos Trabalhadores, respectivamente dos candidatos 

Gilberto França e Ana do Carmo; em diferentes ruas do bairro; em um ponto de táxi, onde 

moradores se reúnem para conversar; em pontos de ônibus e dentro dos coletivos, fazendo 

viagens nos sentidos bairro-centro e centro-bairro; nos dias das eleições para primeiro e 

segundo turnos, quando ficamos em uma região onde existem três locais de votação; e, por fim, 

observamos a rotina de quatro famílias em visitas realizadas ao longo desses mesmos meses. 

A segunda etapa de realização da pesquisa previa a elaboração e aplicação de um 

questionário com uma amostra da população do bairro. Essa opção se deu pela necessidade de 

se ter uma visão mais ampla sobre as posições políticas predominantes no bairro, antes de 

entender os processos de transmissão de valores e comportamentos relacionados à política entre 

as duas gerações analisadas. Além disso, diante da crise política que vinha se acentuando desde 

                                                             
8 Comércios especializados em artigos alimentícios e acessórios típicos da região Nordeste do Brasil. 
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o período de campanha eleitoral de 2014, entender os efeitos que esses acontecimentos 

poderiam ter sobre as duas gerações em questão tornou-se fator de fundamental importância 

para o desenvolvimento da pesquisa.  

O questionário foi elaborado em três blocos: o primeiro, com o maior número de 

questões, versava sobre a trajetória individual e familiar dos informantes e foi composto 

majoritariamente por questões de ordem demográfica; o segundo trazia questões sobre política 

e o terceiro, o menor dos três, englobava questões de concordância ou não com o acesso a 

direitos por diferentes grupos sociais; esse último bloco de questões foi pensado para tentar 

perceber tendências de opinião e comportamentos conservadores ou progressistas entre os 

moradores, conforme será discutido no segundo capítulo.  

Diante da pouca experiência prévia da pesquisadora com a metodologia quantitativa e a 

aplicação de questionários, foi necessário um investimento em leituras que pudessem auxiliar 

na elaboração e aplicação do questionário, haja vista que o uso dessa técnica foi pensado como 

uma das ferramentas metodológicas essenciais para o desenvolvimento da pesquisa. As 

principais referências sobre metodologia que abordam tanto a realização de pesquisa de campo 

quanto o uso da técnica do questionário foram Beaud e Weber (2007) e Singly (2008). 

Para este último autor, o questionário constitui uma excelente ferramenta metodológica 

e o pesquisador, ao usá-lo, deve ter em mente que não lida apenas com uma soma de respostas 

sem ligação com o contexto social no qual o grupo pesquisado está inserido, pois “[...] a enquete 

sociológica deve dar conta de opiniões, porém, desvendando os fatores que as influenciam” 

(SINGLY, 2008, p. 14). 

Para Singly (2008, p. 19), o questionário é “[...] um jogo em construção que constitui os 

tempos da pesquisa”. A primeira etapa é a delimitação operada pela definição do objeto e do 

público-alvo; em seguida, o pesquisador deve fazer uma seleção dos elementos que julga 

pertinentes de serem apreendidos, e isso se dá por meio das questões colocadas na enquete; 

feito isso e realizada a enquete, a próxima etapa é constituída pela atividade de trabalhar e 

interpretar as informações obtidas; por fim, é feita a leitura da parte dos dados escolhida para a 

construção da análise (SINGLY, 2008). 

Buscamos, ainda, fundamentos teóricos e metodológicos em estudos da área de ciências 

políticas que utilizam a técnica de aplicação de questionários de sondagem eleitoral. Tais 

estudos permitiram refinar as questões sobre política, principalmente no que tange à tentativa 

de entender o enquadramento (ou não) da população em determinado eixo ideológico (direita – 
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esquerda); duas das questões sobre essa temática foram elaboradas a partir das respostas obtidas 

por Carreirão (2002) em sua pesquisa sobre identificação ideológica e voto para presidente na 

periferia de São Paulo. 

Ainda no tocante à elaboração do questionário, contamos com a assessoria de um 

estatístico que auxiliou com a elaboração das questões a serem aplicadas, na estruturação das 

questões que compõem o questionário, nas técnicas de aplicação, assim como na realização do 

plano amostral e na criação do banco de dados, alimentado pela autora com as informações 

obtidas a partir dos questionários. Como descrito anteriormente, a amostra foi coletada em 24 

setores censitários do bairro e esta pesquisa conta com um banco de dados de 311 questionários 

domiciliares.  

Inicialmente, foram previstos cerca de três meses para a conclusão da amostra, o que foi 

ampliado para oito meses, visto que a realização de investigações de caráter científico consiste 

também em lidar diariamente com dificuldades impostas pelos sujeitos da pesquisa, o que não 

foi diferente nesse caso. Para uma amostra desse porte no período inicialmente planejado, seria 

necessário montar uma equipe grande, o que não era possível.  

Além disso, deparamo-nos com um fenômeno inesperado: um alto índice de recusa por 

parte dos moradores em responder ao questionário. Os motivos foram diversos, mas 

destacamos, inclusive como dado de pesquisa, a reiterada recusa por conta de o tema central da 

pesquisa ser a política. Muitos dos moradores que declinaram diziam não se interessar ou não 

gostar de política; outros alegaram que não gostariam de tocar “nesse assunto” por nutrirem 

sentimentos negativos, como raiva e decepção, pelos homens políticos. Segundo nossas 

observações, ainda que a política seja um assunto comum e recorrente no cotidiano dos 

moradores do bairro, estes pareciam não se sentir à vontade em tratar dessas questões com uma 

pesquisadora.  

Diante dessa dificuldade, foram utilizadas diferentes estratégias para aplicação do maior 

número possível de domicílios a partir do previsto pelo plano inicial. Uma delas foi a mudança 

de abordagem no momento da apresentação da pesquisa, esclarecendo que o seu objetivo se 

localizava, sobretudo, em relacionar diferentes gerações familiares com a política, o que por 

vezes fazia com que alguns moradores nos dessem um voto de confiança e aceitassem participar 

da pesquisa, compreendida, então, em sua potencialidade de registro da trajetória do bairro e 

das famílias.  
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Ainda no intuito de realizar o questionário com um número maior de domicílios, 

lançamos mão da estratégia de colocar os moradores a par da existência da pesquisa que vinha 

se realizando no bairro, bem como da presença de uma pesquisadora que poderia, 

eventualmente, convidá-los a participar como respondentes. Para tanto, confeccionamos 

cartazes que explicavam brevemente a pesquisa e faziam sua divulgação (Apêndice 4); tais 

cartazes foram colados em pontos estratégicos do bairro (comércios, igrejas, pontos de ônibus, 

associações de moradores, entre outros). Além disso, solicitamos ajuda a alguns comerciantes 

e líderes religiosos na divulgação da pesquisa nas missas e nos cultos. Também foram 

providenciados cartões de visita com o título da pesquisa e contatos institucionais, foi 

improvisado um crachá com a carteirinha da universidade e, quando ainda assim havia 

desconfiança, informávamos aos entrevistados a condição da autora de ex-moradora do bairro 

e professora em escolas públicas de Ferrazópolis, ao longo de dois anos, entre 2007 a 2009.  

Essas estratégias resultaram no aumento do número de domicílios entrevistados e a 

coleta foi encerrada quando completamos a realização de ao menos um questionário por setor 

censitário, conforme previa o plano amostral, e totalizamos, então, 321 questionários, dos quais, 

311 permaneceram na amostra, conforme já abordado. 

Ainda sobre os questionários, vale destacar que sua realização foi fundamental para que 

obtivéssemos maior conhecimento sobre os moradores do bairro, sua maneira de viver e suas 

opiniões sobre diferentes temas, como legislação, política e demais temas de opinião pública. 

Como a aplicação do questionário ficou praticamente toda a cargo da autora, esse período foi 

muito rico do ponto de vista da observação do bairro, bem como das reações dos moradores 

diante dos temas de ordem política, dados rigorosamente registrados no caderno de campo.  

Assim sendo, passamos para a terceira etapa da pesquisa, que consistiu na análise dos 

dados coletados pelo questionário e permitiram a observação de três tendências entre as 

famílias no que tange aos seus modos de se relacionar com a política: (i) tendência ao 

engajamento, que diz respeito à participação intensa (sobretudo da primeira geração) em 

atividades de militância, na qual a política toma uma dimensão bastante significativa na vida 

familiar; (ii) tendência a um engajamento pontual, que abarca aqueles que entendem a 

política como uma dimensão importante da vida social, porém pouco presente no cotidiano 

familiar e que, além disso, encontram-se decepcionados com os rumos da política institucional 

brasileira; e, por fim, (iii) tendência de rejeição ou desinteresse pela política, que diz respeito 

àqueles que afirmam não gostar ou não saber nada sobre o assunto.  
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 Finalmente, a quarta etapa da pesquisa consistiu na realização de entrevistas e 

observação nos domicílios de alguns grupos familiares. Foram realizadas 27 entrevistas 

semiestruturadas com o uso do gravador com oito núcleos familiares de moradores do bairro; 

o uso do recurso das entrevistas em profundidade se insere na perspectiva de que tal técnica 

representa um instrumento privilegiado de análise da realidade (BERTAUX, 1997). 

A entrevista em profundidade (compreensiva) permite abordar de um modo 

privilegiado o universo subjetivo do ator, ou seja, as representações e os significados 

que atribui ao mundo que o rodeia e aos acontecimentos que relata como fazendo parte 

de sua história. Essa subjetividade é para o sociólogo, não um mero reflexo da 

individualidade desse ator, mas de um processo de socialização e de partilha de 

valores e práticas com outros. (LALANDA, 1998, p. 875) 

Assim sendo, as famílias foram selecionadas para serem entrevistadas a partir das 

tendências de comportamento e percepção/avaliação sobre a política delimitadas na 

terceira fase da pesquisa. Além disso, procuramos escolher famílias que tivessem vivenciado 

experiências de moradia diversas, de modo que foram entrevistadas famílias que vivem nas 

diferentes zonas do bairro. Entre as famílias que nos concederam entrevista para a realização 

deste estudo, duas haviam participado também da pesquisa do mestrado em 2010 e tiveram suas 

entrevistas atualizadas em dezembro de 2016; tratam-se das famílias Dantas e Ferreira. 

Nas entrevistas realizadas9, foram abordados os seguintes temas: i) infância e vida em 

família; ii) religiosidade; iii) cônjuges (casamentos, divórcios e recasamentos); iv) número de 

filhos; v) investimentos educacionais para si e para os filhos; vi) primeiro emprego; vii) vida 

no campo; viii) experiência de migração; ix) condições de chegada e instalação no bairro; 

x) entrada no mercado de trabalho industrial; xi) participação no sindicato e em outras 

associações de trabalhadores; xii) participação em associações, agremiações ou partidos 

políticos; e xiii) outros aspectos das relações desses indivíduos com a política. Procuramos 

observar se os indivíduos conseguiam estabelecer relações entre a narrativa dos eventos de sua 

trajetória e vivência no bairro com elementos de ordem política e, sobretudo, o que eles 

identificam como elementos pertencentes ao mundo da política, como a atuação de lideranças 

políticas, governos e campanhas eleitorais. 

O quadro abaixo traz uma breve apresentação dos indivíduos entrevistados10. 

                                                             
9 Não foram entrevistados todos os membros dos núcleos familiares. Alguns por não viverem mais na mesma casa 

ou na proximidade dos pais, outros por não concordarem participar da pesquisa; assim, nossa preocupação foi 

conseguir entrevistar os pais e ao menos um filho em cada núcleo familiar. 
10 Vale destacar que todos os entrevistados concordaram formalmente e por escrito em colaborar com a pesquisa. 

Como forma de preservar o sigilo de suas identidades, optamos por dar nomes fictícios a eles, e todos os 

procedimentos da pesquisa seguiram as orientações vigentes da Comissão de Ética em Pesquisa da FEUSP, que 
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Quadro 1 – Indivíduos entrevistados na quarta etapa da pesquisa 

 Nome Posição na 

família 

Idade Migração Escolaridade Profissão Chegada ao 

bairro 

F
a
m

íl
ia

 D
ia

s 

Jussara Mãe 60 Sim, da PB EFII Dona de casa 1993 

Paulo Pai 62 Sim, da PB EFI Incompleto Autônomo 

aposentado 

1971/1993 

Ana Clara Filha 31 Não Superior. 

Licenciatura em 

Educação Artística 

Atendente de 

telemarketing. 

Atualmente está 

desempregada 

1993 

F
a
m

íl
ia

 S
a

n
to

s 

Nilson Pai 76 Sim, de MG EM e Senai Metalúrgico 

aposentado 

1986 

Nilson Jr. Filho 32 Não Superior. 

Tecnologia em 

Jogos Digitais. 

Atendente de 

telemarketing e 

fotógrafo freelancer 

1986, ainda 

criança 

F
a
m

íl
ia

 C
o

u
to

 Rosalva Mãe 48 Sim, da PB EFI Incompleto Dona de casa 1975 

Ana Maria Filha 30 Não Superior em 

Pedagogia 

Professora da Rede 

Municipal 

Nasceu no 

bairro 

Diego Filho 32 Não EM  Soldador Nasceu no 

bairro 

F
a
m

íl
ia

 X
a
v

ie
r 

Joel Pai 61 Sim, da PB EFII Incompleto Comerciante 1994 

Ione Mãe 49 Sim, do RN EM Operária 1994 

Adilson Filho 30 Não Superior em 

Matemática e em 

Engenharia Civil 

Engenheiro, 

atualmente 

desempregado 

1994, ainda 

na infância 

Ismael Filho 22 Não EM Incompleto Instalador de TV a 

cabo 

Nasceu no 

bairro 

F
a
m

íl
ia

 F
ra

n
ça

 

José Pai 62 Sim, do CE EFI Incompleto Aposentado 1990 

Marinalva Mãe 60 Sim, do CE EFII Professora/Dona de 

casa 

1990 

Roseane Filha 36 Sim, do CE Superior em 

Química 

Analista de 

laboratório 

1990, ainda 

na infância 

Edivaldo Filho 34 Sim EM Comerciante 1990, ainda 

na infância 

F
a
m

íl
ia

 F
er

re
ir

a
 

Geraldo Pai 60 Sim, da PB EFII Incompleto Comerciante 1987 

Lúcia Mãe 60 Sim, da PB EFI Incompleto Diarista 1987 

Renato Filho 24 Não EM Atendente do 

Poupatempo 

Nasceu no 

bairro 

Rubens Filho 24 Não EM e Técnico Desempregado Nasceu no 

bairro 

                                                             
por sua vez são baseados na orientação firmada pelos princípios da Resolução 510/2016 do Conselho Nacional 

de Saúde e pelos princípios gerais do Código de Ética da USP (Resolução 4871/2001). 
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 Nome Posição na 

família 

Idade Migração Escolaridade Profissão Chegada ao 

bairro 

Valéria Filha 36 Sim, da PB Superior em Gestão 

Ambiental 

Analista de seguros 1987 

F
a
m

íl
ia

 D
a

n
ta

s 

João Pai 62 Sim, de MG EFII Segurança 

aposentado 

1971 

Maria Mãe 59 Sim, de SP EFII Diarista 1972 

Jonas Filho 33 Não Superior em Gestão 

Empresarial 

Analista de 

qualidade em 

fábrica metalúrgica 

Nasceu no 

bairro. 

F
a
m

íl
ia

 D
o
m

in
g

o
s 

Pedro Pai 67 Sim, do PI EF II Incompleto Metalúrgico 

aposentado 

1979 

Elenice Mãe 66 Sim, do PI EM Assessora de 

vereador 

1979 

Luciana Filha 33 Não Superior em 

Psicologia 

Psicóloga  Nasceu no 

bairro 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As primeiras (e preliminares) informações apresentadas no quadro nos apontam 

características comuns entre os depoentes, bem como experiências geracionais e de classe, 

como, por exemplo, o trabalho infantil, a migração, a chegada ao bairro e a entrada no mercado 

de trabalho industrial, no caso da primeira geração. Em relação à segunda geração, podemos 

destacar a socialização no bairro desde o nascimento ou desde a infância, a escolarização em 

escolas públicas nas proximidades e a superação de seus pais em anos de estudo, bem como a 

chegada ao Ensino Superior, exclusivamente via rede privada, além da dificuldade de inserção 

no mercado de trabalho na sua área de formação, com destaque para o número significativo de 

membros da segunda geração que trabalha ou trabalhou na área de teleatendimento 

(telemarketing). 

Ao longo desta tese, para discutir os processos de transmissão relacionados ao 

comportamento político abordaremos necessariamente as transformações nas esferas 

macrossociais e o seu impacto sobre a vida cotidiana das gerações analisadas, tais como as 

condições de educação e escolarização dos filhos, bem como os planos para o futuro 

desenvolvidos por ambas as gerações ao longo do tempo, visto que os acontecimentos na esfera 

macrossocial exercem forte influência no processo de socialização, inclusive no interior da 

família (IHL, 2002; BAQUERO; BAQUERO, 2007). Procuramos, ainda, apreender 

transformações ocorridas no âmbito da política no país e, sobretudo, na região do ABC Paulista, 

para finalmente compreender as condições de possibilidade do processo de socialização política 

entre essas famílias.  
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 Sendo assim, a construção do problema de pesquisa e o recorte dos sujeitos desta 

investigação, sobretudo o olhar sobre a relação entre duas gerações, aproximaram-me de 

estudos sobre a socialização política vivenciada entre diferentes gerações.  

Os processos de socialização incidem sobre um espaço fundamental da intersecção 

entre as gerações: a transmissão. Transmitir e herdar são duas facetas de um mesmo 

movimento que coloca as gerações diante do desafio de definir como devem se 

conduzir em relação à sua herança. (TOMIZAKI, 2010, p. 329) 

Considerada um marco entre os estudos sobre gerações, a obra de Mannheim (1928) 

propôs uma análise do tema que se distanciasse da biologização e simplificação atribuídas aos 

positivistas, procurando ainda ir além da abordagem romântico-histórica alemã. O autor 

apresenta, assim, uma compreensão refinada do problema das gerações, pois elabora uma 

perspectiva multidimensional de análise “[...] compreendendo [as gerações] a partir das suas 

relações com o meio social, os sexos, a faixa etária, entre outros” (WELLER, 2010, p. 218).  

De maneira resumida, para Mannheim (1928, p. 225): 

[...] Enquanto a afinidade por posição geracional é apenas algo de caráter potencial, 

uma conexão geracional se constitui por meio da participação dos indivíduos que 

pertencem à mesma posição geracional, no destino comum e nos conteúdos 

conexivos, que de algum modo fazem parte dele. As unidades geracionais específicas 

podem nascer, então, dentro dessa comunidade de destino [...] Essas unidades 

geracionais significam um modo de reagir unitário um agir juntos e um modo de 

configurar que estão conformados por um sentimento semelhante dos indivíduos que 

estão (na medida em que estão) diretamente vinculados a uma determinada conexão 

geracional. [...] No âmbito da mesma conexão geracional podem formar-se várias 

unidades geracionais que lutem entre si. 

Assim, de acordo com Weller (2010, p. 215), ao tratar o problema das gerações 

Mannheim (1928) propõe “a divisão do conceito e sua especificação progressiva em torno de 

três definições, quais sejam, posição geracional, a conexão geracional e unidade 

geracional”, de modo que a posição geracional depende das condições sociais, culturais e 

políticas de indivíduos que partilhem a mesma situação de classe e que tenham nascido em um 

mesmo período, fatores que, segundo o autor, possibilitariam a aquisição de experiências 

comuns. Já a conexão geracional vai além da potencialidade de partilhar experiências comuns 

em função da faixa etária e da origem social dos indivíduos; ela pressupõe a existência de um 

vínculo concreto de participação em práticas coletivas. Finalmente, há a unidade geracional, 

que representa uma adesão mais concreta em relação à estabelecida pela conexão, pois incide 

sobre o desenvolvimento de perspectivas, reações e posições diferentes em relação a um mesmo 

problema dado, ou seja, ela surge em função da maneira como os indivíduos, dentro de uma 

mesma conexão geracional, que participaram de determinadas práticas coletivas vão lidar, 

perceber e reagir aos fatos históricos vivenciados (MANNHEIM, 1928; WELLER, 2010). 
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Nesse sentido, as gerações, entendidas como fenômenos sociais e não biológicos, não 

poderiam ser definidas simplesmente pelo recorte etário, visto que se trata de experiências 

comuns vivenciadas por um determinado grupo de indivíduos que formam os chamados grupos 

geracionais. Assim, a definição de gerações, como objeto de estudo sociológico, pressupõe a 

apreensão das experiências fundamentais que foram capazes de constituir um laço 

suficientemente forte que se materializa em valores, crenças e práticas (culturais, sociais e 

políticas), bem como em determinados modos de se perceber o mundo e a si próprio. Esse 

conjunto de experiências pode ser considerado fundante do fenômeno geracional e exerce, 

posteriormente, forte influência sobre os modos de percepção e as tomadas de posição do grupo 

(MAUGER, 1990; BOURDIEU, 2007; PERCHERON, 1993). 

Assim, a análise da formação e transmissão de valores e condutas concernentes à política 

entre moradores do bairro Ferrazópolis passa, necessariamente, pela compreensão das 

experiências que unem e/ou distanciam diferentes gerações de seus habitantes. De modo que os 

comportamentos, as opiniões e as atitudes consideradas por cada geração como fundamentais, 

concebíveis, desejáveis ou não, em relação à política (entre outros temas) estariam intimamente 

ligados às suas experiências geracionais (MANNHEIM, 1928; MAUGER, 1990; IHL, 2002).  

Nessa perspectiva, poderíamos dizer que os membros da primeira geração analisada 

nesta pesquisa pertencem a um grupo que ficou conhecido de modo genérico como “os peões 

do ABC”, ou seja, trabalhadores de origem rural, vitimados pelo trabalho infantil, migrantes, 

que enfrentaram péssimas condições de moradia, trabalho e salário quando da sua chegada à 

região do ABC Paulista e de sua inserção no mercado de trabalho industrial. Além disso, essa 

geração também vivenciou um acontecimento histórico fundante: a onda grevista no ABC 

Paulista, deflagrada no final da década de 1970, bem como a mobilização em torno da formação 

da CUT e, principalmente, do PT (ANTUNES, 1982; MARONI, 1982; TOMIZAKI, 2005; 

ALMEIDA, 1999; MARTINS, 1994; SECCO, 2011; ABRAMO, 1988).  

Embora com diferentes níveis de engajamento e/ou proximidade com os acontecimentos 

desse período histórico, é possível dizer que os membros dessa geração tiveram suas trajetórias 

marcadas pelos acontecimentos em questão, cujos efeitos podem ser ainda identificados nos 

processos de “negociação” da herança simbólica e política do movimento operário do ABC 

Paulista (TOMIZAKI, 2005; 2010).  

Assim, conforme dito anteriormente, a transmissão do modo de ser e se ver no mundo, 

de uma geração a outra, só é possível graças ao recurso à socialização que, como afirma Dubar, 
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trata-se de um daqueles conceitos básicos da Sociologia que possuem tantas possibilidades de 

significação quanto são os pontos de vista sobre o que se entende por “social” (DUBAR, 2005). 

Diversos autores de diferentes correntes sociológicas se debruçaram sobre o estudo da 

socialização. Durkheim (1911) abordou o tema ao se dedicar ao estudo da educação, que, 

segundo ele, consistia na socialização metódica das novas gerações. Embora com uma visão 

vertical do processo socializador, em que a parte socializada tem papel passivo no processo e é 

encarada como receptáculo ou tábula rasa, Durkheim abriu caminho para novas abordagens 

sobre o tema e tornou-se, portanto, contribuição incontornável para o debate e influência para 

as definições futuras. 

A socialização é, portanto, um fenômeno eminentemente social, por meio do qual se 

torna possível a transmissão e apreensão dos modos de ser e agir; pode ser definida como o 

processo no qual ocorrem a transmissão e a aquisição de normas e códigos simbólicos, sendo 

parte integrante da construção das identidades individuais e sociais, formadas na interação com 

os outros (DUBAR, 2005; ELIAS, 1994; BERGER; BERGER, 1975; BERGER; 

LUCKMANN, 2009; PERCHERON, 1993; LAHIRE, 2001; TOMIZAKI, 2010). 

Embora a infância seja considerada o “período ideal” para a aquisição das normas e 

condutas de cada sociedade, os avanços dos estudos sobre socialização permitiram dividir esse 

processo em duas grandes etapas: a socialização primária, que ocorre na infância e tem a família 

como a instância privilegiada para o aprendizado e a integração social; e a socialização 

secundária, que perdura por toda a trajetória do indivíduo, ao longo da qual seriam assimilados 

normas e códigos apreendidos em outros meios de convívio, como a escola e o trabalho, por 

exemplo (BERGER; BERGER, 1975; BERGER; LUCKMANN, 2009). 

Como dito anteriormente, interessamo-nos aqui especificamente por processos que 

dizem respeito à transmissão e aquisição de informações, percepções, sentimentos e 

preferências sobre a política, que incide sobre representações, princípios de formação de 

atitudes e comportamentos políticos.  

As primeiras investigações sobre socialização política estão relacionadas com o 

interesse investigo pelas funções de integração societárias e cívicas da socialização. Os 

primeiros estudos desenvolvidos sobre a temática datam da década de 1950, nos Estados 

Unidos; Herbert Hyman, autor da obra Political socialization: a study in the psychology of 

political behavior (1959), teria sido o primeiro a utilizar essa expressão. Nessa primeira fase de 

desenvolvimento do campo de estudos, o ambiente familiar e os períodos da infância e 
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adolescência eram considerados privilegiados para a aquisição de disposições com tendências 

mais duráveis ao longo da vida dos indivíduos, inclusive no que tange à política, o que, de certa 

forma, perdura até hoje, mesmo não sendo consenso na Sociologia (HYMAN, 1959; OPPO, 

2009). 

Na Europa dos anos 1960, os estudos sobre socialização política ainda eram incipientes; 

assim, os trabalhos desenvolvidos por Annick Percheron ganharam grande destaque, o que 

levou a autora a ser reconhecida como a “fundadora” dessa área de pesquisa em seu país. 

Percheron se debruçou sobre o universo político de crianças e adolescentes, analisando os 

processos de formação de maneira a compreender e atuar sobre os acontecimentos de ordem 

política, tendo como principais recursos metodológicos a aplicação de questionários e 

entrevistas, por meio dos quais procurou entender como se formavam as concepções políticas 

e ideológicas de crianças e adolescentes, com ênfase sobre o papel do meio em que estavam 

inseridos, sobretudo as relações familiares. Segundo a autora: 

Socialização Política é uma dimensão de um processo maior, a construção da 

identidade social de qualquer indivíduo exigindo a aquisição de uma série de códigos 

simbólicos, normas ou condutas, que incluem atitudes e comportamentos políticos. 

(PERCHERON, 1993, p. 8) 

De acordo com Dubar (2005), a obra de Percheron se insere na continuidade de uma 

abordagem piagetiana dos fenômenos de socialização, porém atualizando-a, ao fazer da 

identidade em construção um componente do pertencimento social. É a partir da problemática 

básica de que toda socialização seria resultado da acomodação e da assimilação que a autora 

desenvolve seu entendimento sobre socialização política.  

Percheron (1993) postula, ainda, que a socialização é um processo interativo e 

multidirecional, ao longo do qual há uma transação entre socializado e socializadores em um 

processo contínuo e permanente. Outra contribuição importante atribuída à autora é o 

entendimento de que todo e qualquer indivíduo é socializado politicamente, pelo fato 

supracitado de que a socialização política faz parte do processo de socialização como um todo 

e, desse modo, todos os indivíduos socializados politicamente seriam dotados de certa 

“competência política” (PERCHERON, 1993, p. 81). Tais competências foram classificadas 

em três tipos: i) a competência técnica, que diz respeito ao conhecimento sobre o funcionamento 

do sistema político; ii) a competência strictu sensu, que versa sobre a capacidade de o indivíduo 

se situar em um eixo político ideológico que vai das posições características de uma agenda 

política do campo da direita ao campo da esquerda; e iii) a competência social, que considera o 

interesse global e genérico dos indivíduos por assuntos de ordem política. A classificação das 
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competências, ou níveis de concepção do político, consiste em importante ferramenta para a 

objetivação do que foi apreendido e construído pelos indivíduos por meio do processo de 

socialização política (PERCHERON; MUXEL, 1985; PERCHERON, 1993). 

Segundo Tournier (2010, p. 68), é preciso destacar ainda que a socialização política se 

insere num contexto global, que não considera apenas a família, embora reconheça sua 

fundamental importância: “tal contexto é condicionado pelas características de um país, suas 

instituições, suas memórias e suas clivagens”. No plano familiar, os pais, evidentemente, 

contribuem com a socialização política dos filhos, o que pode ocorrer de maneira direta ou 

indireta, mas não de forma completamente autônoma, pois suas escolhas seriam condicionadas 

por diferentes elementos (como a classe social a que pertencem, o nível de escolarização 

alcançado e, até mesmo, a existência – ou não – de engajamento político), que influenciam 

direta ou indiretamente o comportamento e as escolhas políticas dos filhos (FUCKS, 2011).  

Nesta tese, a família é considerada como ponto de partida para a compreensão da 

transmissão, assimilação e transformação dos modos de ler o mundo da política. Nesse sentido, 

o olhar fundamental sobre a importância da família nesse processo exige uma abordagem 

transgeracional, o que implica uma visão diacrônica dos fenômenos políticos, pois “[...] é na 

família que são fixados os primeiros símbolos, os primeiros pontos de referência e, até mesmo, 

as primeiras orientações ideológicas” (MUXEL, 2017). 

No entanto, é preciso destacar que, apesar da importância fundamental da família no 

processo de socialização, o indivíduo está submetido a diversas outras instâncias socializadoras 

ao longo da vida. Nesse sentido, é plausível conceber possibilidades de reconfigurações e até 

mesmo de alterações significativas daquilo que fora apreendido no ambiente familiar 

(PERCHERON: MUXEL, 1985; PERCHERON, 1993; DUBAR, 2005; BOURDIEU, 1998; 

2008a; LAHIRE, 2001; BERGER; LUCKMANN, 2009; TOMIZAKI, 2010).  

No Brasil, o desenvolvimento dos estudos sobre socialização política ocorreu, 

principalmente, na área de ciências políticas, em forte interlocução com a produção norte-

americana sobre o tema. Segundo Schmidt (2000), as pesquisas brasileiras se desenvolveram 

em diálogo com o conceito de cultura política e o termo socialização política é entendido, de 

um lado, como processo de formação de atitudes políticas; de outro, como processo de 

interiorização da cultura política, por vezes com enfoque geracional. A literatura consultada nos 

aponta ainda que, no caso brasileiro, foi a partir dos anos 1990 que os estudos sobre socialização 

política ganharam mais força, após o final do regime de Ditadura Civil Militar. Assim, vale 

citar também que parte dessas pesquisas desenvolvidas no Brasil está ligada a uma tentativa de 
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compreender o funcionamento do ainda jovem sistema democrático no país (BAQUERO; 

BAQUERO, 2007; BAQUERO; GONZALEZ, 2011; BAQUERO, 2010; SCHMIDT, 2000; 

FUKS, 2011; 2014; ROBALLO, 2011; ARAÚJO, 2009).  

Assim sendo, Baquero e Baquero (2007) também reconhecem na infância e adolescência 

o período ideal para aquisição de normas, crenças e valores relacionados à política, afirmando 

que na adolescência já se pode encontrar, portanto, um sistema de crenças bastante enraizado 

nos indivíduos e as modificações feitas a partir desse período da vida ocorrerão por meio de um 

processo de diferenciação do que foi assimilado na infância, a partir do contato com meios de 

comunicação, novos grupos de pares e de referência, bem como pelo impacto de 

acontecimentos macroconjunturais, como crises, desemprego e alteração na qualidade de 

vida, por exemplo.  

A revisão bibliográfica sobre socialização política aponta que, na área de Sociologia, 

ainda são poucos os estudos que se debruçam sobre essa temática. Assim, a pesquisa que 

resultou nesta tese foi desenvolvida no âmbito do grupo de estudos “Educação, transmissão 

intergeracional e política11”, que vem realizando um esforço para, a partir da tradição da 

Sociologia da Educação, analisar os processos educativos de aquisição de uma dada forma de 

se relacionar com a política, com ênfase sobre os processos de transmissão intergeracional que 

os sustentam.  

 

1.2 Os impactos das mudanças políticas e econômicas no cenário nacional pós-2014  

 

A campanha eleitoral para a presidência da República, em 2014, ocorreu em meio a 

forte polarização, porém poderíamos dizer que se tratava de uma situação um pouco diferente 

daquela que marcou as últimas eleições presidenciais brasileiras, qual seja, a polarização 

política entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB). Grosso modo, a população se dividiu entre aqueles que, de um lado, associavam 

apenas o PT aos escândalos de corrupção e, diante disso, julgavam que o partido deveria deixar 

o poder e, de outro lado, aqueles que entendiam que, durante dos governos petistas, o Brasil 

teria avançado em ganhos sociais inéditos. O fato é que essa polarização extrapolou os limites 

da campanha eleitoral, alcançou as mídias (TV, rádio, jornais e internet), alongou-se no tempo, 

                                                             
11 Grupo de pesquisa coordenado pela Profa. Dra. Kimi Tomizaki, que reúne alunos de graduação e pós-graduação 

da área de Sociologia da Educação do Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

USP (FEUSP). 
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ultrapassando as eleições, ganhando força no processo de construção da possibilidade do 

impedimento da presidenta Dilma, permanecendo relativamente ativa mesmo após a conclusão 

do impedimento, propagando-se para o cotidiano das famílias, de modo que não seria exagero 

afirmar que, a cada dia, tal polarização foi se desdobrando em uma cisão de contornos 

desconhecidos no Brasil (SINGER, 2016; p. 21; CHAUÍ, 2016; CARREIRÃO, 2002). 

Nesse sentido, observa-se que a tensa situação do cenário político nacional não se 

iniciou em 2014, pois nos últimos anos, sobretudo após as chamadas Jornadas de Junho de 

2013, houve o aumento do fenômeno do antipetismo, que ganhou cada vez mais força entre 

diferentes setores da população brasileira, de modo especial entre as classes média e alta. As 

próprias Jornadas de Junho trouxeram à tona tanto novos atores políticos, com forte 

participação da classe média, quanto novas (ou repaginadas) bandeiras de reivindicação, que 

iam do direito ao transporte público, à educação e à saúde, passando pela luta contra corrupção, 

até pautas conservadoras, como a criminalização do aborto. Após o resultado das eleições de 

2014, o debate polarizado permaneceu e se intensificou em 2015, inflamado tanto pela mídia 

tradicional quanto pela atuação dos grupos políticos nas redes sociais. Apesar da vitória nas 

urnas, o PT sofreu uma perda significativa em sua popularidade, e também sofreu o impacto da 

diminuição de sua base parlamentar de governo. Sentimentos como decepção e desconfiança, 

mesmo entre os apoiadores do partido (eleitores, militantes, simpatizantes e membros de 

movimentos sociais de esquerda), só aumentavam, sobretudo diante das notícias constantes de 

envolvimento de membros do partido em escândalos de corrupção (BOITO JR., 2016; CHAUÍ, 

2016; SOUZA, 2016; SINGER; LOUREIRO, 2016).  

Para os fins desta pesquisa, é preciso interrogar como essa conjuntura nacional foi 

vivenciada no ABC Paulista, berço do PT. Os dados abaixo revelam os resultados das eleições 

presidenciais de 2014, nos sete municípios do ABC Paulista:  



36 

 

Gráfico 1 – Resultado das eleições presidenciais 2014, 2º turno. 

Percentual de votos por município na região do ABC Paulista 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de TSE, 2014. 

 

Gráfico 2 – Evolução do voto no PT em eleições presidenciais em 

São Bernardo do Campo, de 1994 a 2014 (em número de votos) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de TSE, 2014. 
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Gráfico 3 – Eleições em São Bernardo do Campo, 2014, 2º turno 

(percentual de votos por zona eleitoral12 no município) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de TSE, 2014. 

 

Conforme se pode notar pelo Gráfico 1, os dados demonstram que a candidata do PT à 

reeleição à presidência, Dilma Rousseff, não foi vitoriosa no ABC Paulista, obtendo vitória 

apenas em duas cidades da região, Diadema e Rio Grande da Serra, os dois municípios com o 

menor IDH da região (ATLAS-BRASIL, 2017; PNUD, 2016; 2017). Pelo Gráfico 2, podemos 

observar que as eleições de 2014 foram as primeiras eleições presidenciais nas quais o candidato 

do PT não foi vencedor em São Bernardo do Campo, o que quebra uma sequência de 20 anos 

de vitória do partido em eleições presidenciais na cidade. Por fim, vale destacar que na 174ª 

zona eleitoral (Gráfico 3), correspondente à região do bairro Ferrazópolis, que é uma 

reconhecida base eleitoral do PT, Dilma Rousseff foi vitoriosa, ainda que com uma pequena 

margem de votos de diferença em relação ao segundo colocado, confirmando a mesma 

tendência do eleitorado tomado em nível nacional. 

Apesar da vitória nas eleições, o primeiro ano do governo Dilma foi marcado por ações 

que diferiam da proposta de campanha, sobretudo no que diz respeito aos rumos da economia. 

Sua propaganda de campanha insistia na continuidade do desenvolvimentismo, mas ela 

começava a tomar medidas de austeridade, como foi o caso da proposta de ajuste fiscal 

                                                             
12 Segundo o TSE, zonas eleitorais são regiões definidas nos municípios, e que são delimitadas e gerenciadas pelos 

cartórios eleitorais para fins de centralização e coordenação dos eleitores domiciliados nessas regiões. Vale 

destacar que os moradores de Ferrazópolis estão domiciliados na zona eleitoral de número 174. 
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encabeçada por seu novo ministro da economia, Joaquim Levy (SINGER, 2015). Além disso, 

houve um aumento das notícias de envolvimento do PT e de seus aliados em escândalos de 

corrupção, o que deu margem para o início de uma violenta campanha midiática, apoiada por 

setores do patronato liderados pela FIESP, contra o governo Dilma e o PT. Tais fatores nos 

colocaram diante de um momento bastante complexo (em limites e possibilidades) para o 

desenvolvimento de uma pesquisa sobre política, sobretudo por tratar diretamente com 

indivíduos que, de algum modo, fizeram parte da história de formação do PT e que compunham 

parte da base eleitoral do partido. 

Entre os percalços da governança, o envolvimento em escândalos cada vez mais 

midiatizados, a decepção da população e o aumento do desemprego em função da crise 

econômica, o ano de 2016 foi, de longe, o mais tumultuado no cenário político brasileiro no 

período pós-regime militar. Entre os meses de maio e agosto, foi levado a cabo o processo de 

impeachment da presidenta eleita, o que resultou na posse do vice-presidente da chapa, Michel 

Temer, que colocou em prática uma plataforma de governo ainda mais distante, ou até mesmo 

oposta, daquela que fora vitoriosa nas urnas, intensificando políticas de austeridade econômica 

e ajuste fiscal. Como anunciado anteriormente, a polarização política, que desde 2014 ganhava 

as mídias, as ruas, as casas, foi se tornando cada vez mais acirrada, culminando também em 

discussões familiares, independentemente da camada social. 

Assim, ao longo da realização desta pesquisa, no trabalho de campo e na aplicação dos 

questionários, etapa que foi particularmente permeada por dificuldades em sua realização, 

muito em função do conturbado momento político vivenciado no país, presenciamos algumas 

dessas discussões entre os moradores do bairro. Tais discussões ocorriam por conta de opiniões 

divergentes em relação à política em geral, mas também em relação às políticas públicas 

praticadas ao longo do governo petista. O trecho abaixo exemplifica uma discussão entre um 

pai de 62 anos, a quem chamaremos de João, ex-metalúrgico, militante sindical e do PT, e seu 

filho, Jonas, de 33 anos, também metalúrgico, sem engajamento com sindicatos ou partidos 

cena foi presenciada na cozinha da pequena casa de Jonas, construída na parte de baixo da casa 

dos pais, localizada na rua Hermínia Villa (Zona 1 do bairro). O desentendimento ocorreu logo 

após um almoço em família, enquanto o filho respondia ao nosso questionário de pesquisa na 

presença do pai: 

Pesquisadora: Você é favorável às políticas públicas de redistribuição de renda, 

como, por exemplo, o Bolsa Família? 

Jonas: Não, eu sou contra. Não acho que o governo tenha que dar dinheiro porque 

isso acomoda as pessoas. Se está com fome em casa, seria melhor dar merenda na 
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escola. Eu acho que esse Bolsa Família acomoda as pessoas, só serve pro PT se manter 

no poder, como se fosse um meio de garantir o voto de quem recebe. Governo tem 

que dar é trabalho, não acomodar as pessoas; e tem outra: um monte de gente recebe 

isso aí sem precisar. 

João: Eu acho que você está errado nisso aí, você não lembra das matérias das pessoas 

passando fome, na seca do Nordeste? Pois é, depois do Lula e do Bolsa Família, a 

gente não vê mais isso aí. Pode assistir o Jornal Nacional e você não vê.  

Jonas: Mas é errado do mesmo jeito; o próprio pessoal do Nordeste acabam sendo os 

mais acomodados, tem que acostumar a trabalhar e não a ganhar dinheiro sem dar 

nada em troca. 

João: Mas eles trabalham, quem te disse que não trabalham? O duro é a seca! O Bolsa 

Família mata a fome, ajuda as pessoas. Isso aí você está errado. E eu vou até embora 

porque não vou ficar brigando com você, está errado pensar desse seu jeito, parece 

que você não entende! (Anotação de caderno de campo, 2015) 

 

Vale ressaltar que essa não foi a única discussão presenciada durante a pesquisa; era 

perceptível entre os moradores uma decepção com os rumos adotados pelo PT, também com os 

rumos da política do país, o que reduzia os argumentos para se defender o partido que fez parte 

de suas histórias de vida e da história de seu local de moradia, principalmente para a primeira 

geração.  

A polarização permeou também a rotina do bairro, de modo que entre muitos moradores 

ainda se fazia presente a argumentação de que, apesar de todos os problemas, teria sido o PT a 

promover melhorias em suas vidas, enquanto trabalhadores pobres e necessitados. De outro 

lado, não eram poucos os moradores que, no momento da pesquisa de campo, não 

demonstravam disposição para promover atos em defesa do PT, nem mesmo para se envolver 

com atividades que lembrassem a política, entre elas participar da pesquisa em questão.  

Ainda que diante desse cenário conturbado, a coleta de dados foi realizada e, 

salientamos novamente, as dificuldades impostas à sua aplicação constituíram, 

contraditoriamente, uma rica possibilidade de observação da dinâmica do bairro e do 

comportamento dos moradores em relação à política, especialmente em um período tão 

complexo e conturbado da história política do país, o que esperamos contemplar, ao menos em 

parte, nesta tese. 

Finalmente, esta tese é composta por quatro capítulos. No primeiro são abordados 

elementos gerais da história do ABC Paulista, o processo de modernização e expansão da 

industrialização pelo qual a região passou após os anos 1950, o aumento da população com a 

chegada dos migrantes e a expansão dos bairros populares e das periferias, pano de fundo do 

surgimento do bairro lócus desta análise. O surgimento e o desenvolvimento do bairro também 



40 

 

serão abordados no capítulo inicial, no qual apresentaremos dados atualizados sobre o bairro e 

os moradores, obtidos por meio desta pesquisa e das bases de dados do IBGE, das prefeituras 

da região, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 

No segundo capítulo, procuramos apresentar um panorama global das gerações 

analisadas, por meio da apresentação dos dados coletados a partir da aplicação do questionário 

com uma amostra da população do bairro. Assim, nosso objetivo principal foi compreender as 

atuais práticas e os modos de se relacionar com política das duas gerações em questão, além de 

demonstrar o modo como as diferentes gerações têm reagido e se posicionado diante dos 

últimos acontecimentos no cenário político e econômico do Brasil.  

Na sequência, o terceiro capítulo aborda os diferentes tipos de transmissão política 

encontrados entre as famílias estudadas, que foram classificados como transmissões sólidas e 

porosas. Visando a uma melhor apresentação dos dados, optamos por tratar das trajetórias de 

três dos oito núcleos familiares acompanhados; tais trajetórias são apresentadas com base nas 

três tendências de relação com a política mapeadas na pesquisa, e cada família foi assumida 

como caso exemplar de cada uma das tendências, quais sejam: a tendência ao engajamento, 

definida em função da participação intensa da primeira geração em atividades de militância, na 

qual a política toma ampla dimensão na vida familiar; a tendência a um engajamento pontual, 

que compreende aqueles que entendem a política como uma dimensão importante, mas mesmo 

assim pouco presente no cotidiano familiar; e, finalmente, a tendência de rejeição ou 

desinteresse pela política, que engloba aqueles que afirmam não se identificar, não gostar ou, 

ainda, não saber nada sobre esse universo. Nesse terceiro capítulo, é abordada a trajetória da 

família Domingos, representante da tendência militante e exemplo de uma transmissão política 

mais sólida (primeira tendência mencionada). 

Já no quarto e último capítulo, tratamos das trajetórias de duas famílias que são casos 

exemplares da segunda e da terceira tendências de comportamento político encontradas no 

bairro e, por isso, são abordadas no mesmo capítulo. Trata-se da família Dias, marcada pelo 

engajamento pontual, exercido apenas pelo pai e, da família Xavier, que, por sua vez é marcada 

pelo desinteresse pela política e pela ausência de engajamento. Entre essas duas famílias foi 

possível observar a incidência de transmissões políticas mais porosas, permeadas pelo 

desacordo entre os pais, além da ausência do intercâmbio explícito de informações e discussões 

sobre a política no meio familiar.  
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2 O palco: o subúrbio industrial do ABC Paulista      

 

A região do ABC Paulista passou a ganhar maior notoriedade no cenário nacional a 

partir das décadas de 1940 e 1950 do século XX, período conhecido como segunda fase da 

industrialização no Brasil, quando o setor industrial passou a ser o carro-chefe da economia do 

país e muitas empresas automobilísticas se instalaram na região do ABC. Entre o final dos anos 

1960 e o início da década de 1970, sob uma ditadura civil-militar, o país vivenciou o período 

conhecido como “milagre econômico”, ou seja, uma conjuntura de crescimento econômico 

acelerado e aumento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, o que, por sua vez, não significou 

ganhos salariais nem de condições de vida e trabalho para a classe trabalhadora, pois o chamado 

“milagre econômico” conjugou crescimento econômico e pobreza, priorizando os interesses 

empresariais e as metas governamentais de industrialização do país, com forte apoio à 

instalação de empresas multinacionais em detrimento dos investimentos de ordem social 

(ANTUNES, 1992; 1986; MACEDO, 2010; ALMEIDA, 2008; MARONI, 1982).  

Nesse contexto de ampliação da industrialização, a necessidade de mão de obra para as 

fábricas foi traduzida como oportunidade de trabalho e mobilidade socioeconômica para um 

enorme contingente de trabalhadores rurais que, diante das dificuldades encontradas em seus 

locais de origem, migraram para regiões industrializadas do país, como São Paulo e sua Região 

Metropolitana (RMSP), na qual se inclui o chamado ABC Paulista (TOMIZAKI, 2005; 

SADER, 1988; FONTES, 2008; DURHAM, 1973). Desse modo, a expansão industrial 

impulsionou um grande fluxo migratório no país, um dos mais importantes fenômenos do 

processo de formação da atual configuração da sociedade brasileira, que deixou de ser 

majoritariamente rural para se tornar urbana e industrial, sobretudo a partir das primeiras 

décadas do século XX. No caso do ABC Paulista, desde o surgimento das primeiras indústrias 

a mão de obra foi formada essencialmente por imigrantes europeus. Porém, ao passo que o 

processo de industrialização se intensificou, passou a ser maior na região a mão de obra 

migrante e originária, principalmente, da região Nordeste do Brasil e de Minas Gerais 

(CANON, 1977; MARTINS, 1992; SADER, 1988, ALMEIDA, 1999; 2008).  

O aumento explosivo da população do ABC Paulista, bem como da mão de obra 

empregada na indústria, pode ser observado na tabela abaixo, que retrata essa evolução ao longo 

do século XX (de 1900 a 1970): 
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Tabela 1 - Evolução da população e do emprego no setor industrial. Região do ABC 1900–197013 

Ano População Pessoas empregadas no setor 

industrial 

1900 10.816 -- 

1920 25.215 2.648 

1940 89.874 23.190 

1950 216.159 46.368 

1960 504.416 95.869 

1970 993.569 173.943 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Diretoria 

Geral de Estatística, Recenseamentos de 1900 a 1920; IBGE, Recenseamentos gerais de 1940 a 1970.  

 

De acordo com o governo do estado de São Paulo, entre os anos de 1950 e 1960 os 

estados de Minas Gerais e da Bahia contribuíram com 65,04% do fluxo migratório para o 

estado, sendo os demais estados da região Nordeste responsáveis por 15% desse fluxo (SÃO 

PAULO, 2010; ALMEIDA, 1999; MACEDO, 2010).  

A tabela abaixo apresenta dados mais específicos sobre a cidade de São Bernardo do 

Campo (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Crescimento vegetativo e migratório de São Bernardo do Campo 

Ano População Taxa de 

crescimento 

anual 

Participação 

% 

 Taxa de 

crescimento 

anual % 

 

   Vegetativo Migratório Vegetativo Migratório 

1950 29.295 10,74 30,73 69,27 4,45 8,34 

1960 81.255 9,52 29,28 70,72 3,67 7,43 

1970 201.662 7,76 38,69 61,31 3,64 5,33 

1980 425.602 2,64 83,2 16,8 2,24 0,49 

1991 566.893 2,42 62,71 37,29 1,57 0,96 

2000 703.177      

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Compêndio Estatístico do Banco de Dados da Prefeitura 

Municipal de São Bernardo do Campo, 2008.  

 

                                                             
13 Cf. ALMEIDA, Antônio. Experiências políticas no ABC Paulista: lutas e práticas culturais dos trabalhadores. 

Uberlândia: EDUFU, 2008, p. 39. 
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A migração para a região foi largamente incentivada, pois a mão de obra existente no 

estado já não era mais suficiente para suprir as necessidades das indústrias que ali se instalavam 

e também porque a mão de obra migrante era mais barata (ALMEIDA, 1999; 2008; MACEDO, 

2010). Assim, a condição fundamental do migrante ou imigrante acaba sendo o trabalho, trata-

se de uma figura economicamente necessária em muitas das sociedades receptoras, pois ele é 

fruto do trabalho e visto “essencialmente como força de trabalho provisória e temporária” 

(SAYAD, 1998, p. 54). 

O crescimento da oferta de emprego e a chegada cada vez mais frequente de novos 

moradores para a cidade de São Paulo e a região do ABC colaboraram para o crescimento 

acelerado das cidades e o surgimento de novos bairros, o que ocorria, em geral, de forma 

desorganizada. Segundo Durham (1988), o crescimento das periferias é um fenômeno antigo e 

não se trata de uma exclusividade brasileira; a autora destaca que o crescimento desordenado 

de São Paulo é contemporâneo à chegada da mão de obra estrangeira no início do século XX. 

Com a substituição da mão de obra imigrante pelos trabalhadores migrantes nacionais, o 

problema só se agravou, ao passo que a migração se intensificou e a sociedade brasileira se 

tornou cada vez mais urbana. É então, a partir dos anos 1950, que o processo de formação das 

periferias das grandes cidades brasileiras, sobretudo aquelas mais industrializadas, ganha novos 

contornos.  

Até a primeira metade do século XX, a habitação dos trabalhadores era um problema 

majoritariamente resolvido pela iniciativa privada, fosse por meio da construção das vilas 

operárias, fosse por meio das casas disponibilizadas para locação. Porém, com mudanças na 

legislação como, por exemplo, a lei do inquilinato, esses negócios deixaram de ser tão 

lucrativos, o que culminou em uma mudança nos rumos dos interesses imobiliários e no 

aumento da venda de terrenos para a construção de casas. Os lotes de terrenos tinham valores 

baixos, inclusive com possibilidade de financiamento em muitas parcelas, o que representava 

um investimento mensal que, muitas vezes, era inferior aquele que se fazia com o pagamento 

de aluguéis. Assim, aquele que conseguia adquirir um desses lotes poderia pagar prestações e, 

ao longo do tempo, construir a sua casa. O problema é que os terrenos loteados a preços mais 

baixos estavam, via de regra, localizados em regiões afastadas ou sem nenhuma estrutura 

(KOWARICK; BONDUKI, 1988; DURHAM, 1988; SADER, 1988). Segundo Bonduki 

(1988), a partir da forte crise de habitação que atingiu São Paulo no pós-guerra acelerou-se o 

crescimento dos loteamentos e a forma de morar de parcela considerável da população de São 

Paulo e de sua região metropolitana estava baseada no que ele chama de “trinômio loteamento 
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periférico/casa própria/autoconstrução, que redundava numa série de sacrifícios e carências a 

seus habitantes” (BONDUKI, 1988, p. 109). 

Assim, segundo Sader (1988, p. 69, grifos nossos), 

As famílias operárias foram seguindo a rota da das indústrias, aproveitando as vias de 

acesso e a montagem de equipamentos urbanos que se faziam em função delas [...] E 

junto aos operários e os aspirantes ao trabalho industrial foram os que subsistiam 

com atividades voltadas para a própria vizinhança: os que abriram bares, empórios, 

quitandas, açougues; as cabeleireiras, os sapateiros, encanadores, eletricistas, 

mecânicos, borracheiros. Assim os núcleos industriais foram se estabelecendo ao 

longo das vias de acesso e, à medida que se afastavam do centro, foram criando suas 

próprias periferias e as cidades dormitórios da Grande São Paulo.  

Nesse contexto de crescimento urbano surge Ferrazópolis, loteado para se tornar um 

bairro residencial, porém sem a mínima infraestrutura para receber seus novos moradores. 

 

2.1 Ao redor das indústrias, novos bairros: o surgimento de Ferrazópolis 

 

A população pobre está em toda parte nas grandes cidades. Habita cortiços e casas de 

cômodos, apropria-se das zonas deterioradas e subsiste como enclaves nos interstícios 

dos bairros mais ricos. Mas há um lugar onde se concentra, um espaço que lhes é 

próprio e onde se constitui a expressão mais clara de seu modo de vida. É a chamada 

periferia. (DURHAM, 1988, p. 173) 

Ferrazópolis surgiu como um bairro de concentração operária e foi loteado em um 

momento de forte especulação imobiliária da região. Assim como em outras cidades industriais 

no Brasil, o bairro surgiu em função da instalação de indústrias, mais especificamente, nesse 

caso, a Volkswagen e a Brastemp. Na cidade de São Bernardo do Campo era muito comum o 

desenvolvimento dos bairros ao redor das indústrias, e isso facilitava aos moradores se 

empregarem nas proximidades de suas residências (FONTES, 1997; 2008; SADER, 1988; 

PEREIRA, 2012; MACEDO, 2010). Entre as décadas de 1950 e 1970, São Bernardo do Campo 

era, além de uma cidade altamente industrializada, local de residência preferencial dos 

trabalhadores da indústria da região; no ano de 1972, por exemplo, cerca de 50% da população 

residente no município estava empregada no setor industrial e apenas 20% da população 

economicamente ativa do município trabalhava em outras cidades (MACEDO, 2010). 

Esse quadro de crescimento populacional entre as décadas de 1950 e 1970 contribuiu 

para o surgimento de muitos bairros, juntamente com o novo modelo de moradia baseado nos 

loteamentos de terrenos em locais mais afastados ou pouco estruturados. Em São Bernardo do 

Campo, assim como na capital e em toda região metropolitana, o poder público municipal por 

repetidas vezes fez “vistas grossas”, incentivando os novos loteamentos mesmo em locais não 

aptos para a instalação de residências, por falta de infraestrutura mínima em saneamento básico, 
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asfaltamento nas ruas, transporte e instalação de escolas e creches (MACEDO, 2010; 

BONDUKI, 1988). No caso de Ferrazópolis, o loteamento oficial ocorreu apenas em 1972, 

porém desde meados dos anos 1950 já existiam algumas moradias no local onde hoje se 

encontra o bairro (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1979; 1987a).  

Para uma melhor compreensão e localização do bairro, abaixo destacamos dois mapas: 

 

Mapa 1 – Mapa da região do Grande ABC 

 

Fonte: Elaboração própria (2015) a partir de dados da Agência Desenvolvimento Econômico Grande ABC, 

2015.  
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Mapa 2 - Bairros de São Bernardo do Campo 

 
Fonte: SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012. 

Obs. Ano base 2011. 

 

O bairro Ferrazópolis foi basicamente formado por trabalhadores migrantes, conforme 

demonstra levantamento feito pela prefeitura de São Bernardo do Campo; em 1979, a população 

migrante do bairro representava 68,8% do total de moradores. Outro dado importante diz 

respeito ao fato de o contingente de migrantes não se distribuir de maneira equilibrada pelas 

regiões da cidade, de modo que existiam bolsões de concentração de migrantes de determinada 

região, o que era o caso de Ferrazópolis que, naquele ano, contava com uma grande 

concentração de nordestinos, que eram cerca de 35,2% da população migrante do bairro; em 
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seguida vinham os migrantes oriundos da Região Sudeste do Brasil, exceto do estado de São 

Paulo, que somavam 28,57%  da população residente (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1979; 

MACEDO, 2010). Ao longo do tempo, essa maioria de nordestinos no bairro se consolidou e 

os dados atuais, obtidos em nossa pesquisa, revelam que 54% dos respondentes do questionário 

não nasceram no estado de São Paulo, bem como 45% das mães desses respondentes. Abaixo, 

podemos ter uma visão mais detalhada dessas informações (Tabelas 3, 4 e 5): 

 

Tabela 3 - Moradores de Ferrazópolis, por estado de nascimento 

Estado de nascimento Quantidade (%) 

São Paulo  143 (46) 

Minas Gerais  35 (11,3) 

Paraíba  32 (10,3) 

Ceará  31 (10) 

Pernambuco  18 (5,8) 

Bahia  14 (4,5) 

Piauí  10 (3,2) 

Paraná  10 (3,2) 

Outro 18 (5,8) 

Total 311 (100) 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política”, 2015. 

 

Tabela 4 - Moradores de Ferrazópolis, por estado de nascimento da mãe 

Estado de nascimento da mãe Quantidade (%) 

Minas Gerais  59 (19) 

São Paulo  55 (17,7) 

Paraíba  45 (14,5) 

Ceará  42 (13,5) 

Pernambuco 28 (9) 

Bahia  28 (9) 

Piauí  14 (4,5) 

Outro 40 (12,9) 

Total 311 (100) 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política”, 2015. 
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Tabela 5 - Moradores de Ferrazópolis, por estado de nascimento do pai 

Estado de nascimento do pai Quantidade (%) 

Minas Gerais  67 (21,5) 

Paraíba 44 (14,1) 

Ceará  44 (14,1) 

São Paulo  43 (13,8) 

Bahia  30 (9,6) 

Pernambuco  28 (9) 

Piauí  15 (4,8) 

Paraná  7 (2,3) 

Outro 33 (10,6) 

Total 311 (100) 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política”, 2015. 

 

A chegada dos primeiros moradores ao bairro foi marcada pelas redes de apoio à 

migração, o que contribuiu para a significativa concentração de nordestinos no bairro. Via de 

regra, os processos migratórios são realizados envolvendo essas redes de apoio. Os migrantes 

se direcionavam para os lugares onde tinham familiares, conhecidos ou conterrâneos, pessoas 

que iriam lhes ajudar a se estabelecer na cidade e contribuir com informações sobre a vivência 

e as exigências da vida urbana como, por exemplo, sobre a aquisição de documentação, os 

meios de locomoção e, principalmente, a obtenção de emprego (DURHAM, 1973; FONTES, 

2008; MACEDO, 2010).  

Como afirmamos anteriormente, a maioria dos novos bairros da Região Metropolitana 

não crescia de maneira ordenada, e em Ferrazópolis não foi diferente. Desde as primeiras 

construções do bairro, residências começaram a ser levantadas como barracos, mas a 

precariedade das moradias e o processo de favelização se intensificaram ainda na década de 

1970, com a ocupação dos morros da região; em 1979, 38,20% das moradias do bairro eram 

barracos. Aqueles que não tinham moradia e nenhuma condição de adquirir sequer os lotes 

“mais baratos” nos locais sem estrutura passaram a tentar resolver seus problemas de habitação 

por meio da invasão de terrenos. O processo de favelização ocorreu também com certo “apoio” 

do poder público, pois diante do grave problema de moradia a administração pública acabou 

optando por não solucionar o problema habitacional daqueles que se instalavam em favelas, 

além de passar a buscar adesão popular e eleitoral desse setor da sociedade. Em São Bernardo 

do Campo, por exemplo, era comum no início desse processo (principalmente entre 1960 e 

1970) que políticos eleitos “contribuíssem” com a população sem teto que se direcionava para 
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as favelas mediante a doação de tábuas e telhas para a construção dos barracos (MACEDO, 

2010).  

Observa-se que a favelização era um problema habitacional grave na região do ABC e 

que afetava de modo bastante intenso o município de São Bernardo do Campo, que, em 1980, 

chegou a contar com a maior população favelada da Região Metropolitana de São Paulo. Tal 

situação gerava uma grande contradição, pois a cidade mais industrializada do país, conhecida 

como a “capital do automóvel”, contava com um enorme contingente de trabalhadores da 

moderna indústria metalúrgica vivendo em favelas, sujeitos a condições de vida rudimentares 

e precárias, sem acesso mínimo a infraestrutura. Ferrazópolis foi um bairro particularmente 

afetado por esse processo. Atualmente, o bairro conta com 20 assentamentos precários14, que 

estão localizados exclusivamente em terrenos ocupados que não possuem loteamento oficial 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1979; 2012; MACEDO, 2010). (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Assentamentos precários, conjuntos irregulares, conjuntos habitacionais de interesse social e número 

de unidades habitacionais no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo – 2009 
 

Bairro Favela Favela parcialmente 

urbanizada 

Loteamento  

irregular 

Total 

Ferrazópolis 10 8 2 20 

Total no 

município 
95 56 4 155 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sumário de Dados (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2010).  

 

Com o crescimento desordenado e a formação de favelas desde os primeiros anos do 

bairro, observamos que os moradores de Ferrazópolis vivenciaram diferentes experiências de 

moradia em função da região do bairro em que se instalaram. Ainda que os primeiros moradores 

(que chegaram antes do loteamento oficial do bairro) possam ter vivido inicialmente em 

barracos de madeira nos lotes de terreno, que comparam de maneira legalizada, e em seguida 

erguido suas casas, majoritariamente por meio da autoconstrução, é preciso considerar o 

contingente de famílias que não tiveram condições de pagar por um lote e, portanto, tiveram 

                                                             
14 De acordo com o IBGE (2010), a denominação de assentamentos precários para a realidade brasileira se refere 

a “domicílios que tenham carência em aspectos como: a ausência de rede de água e esgoto ou fossa séptica 

canalizada para o domicílio; ausência de banheiro de uso exclusivo para o domicílio; construções (teto e paredes) 

feitas em material não permanente; mais de três pessoas residentes por cômodo servindo de dormitório; 

aglomeração subnormal e, por fim, o que é caracterizado como irregularidade fundiária urbana, ou seja, moradias 

construídas em propriedades de terceiros ou em área de invasão”. Cf: IBGE. Censo 2010. Aglomerados 

subnormais - informações territoriais. [online] Disponível em: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf  

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf
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como única escolha a instabilidade do terreno ocupado. Vale citar ainda que, entre os que 

chegavam ao bairro nesse período, parcela significativa se direcionava para as favelas porque 

era ali que a sua rede de apoio à migração estava instalada, situação que resultou em condições 

desiguais de “sucesso do projeto migratório” entre os moradores. Destacamos que, em 1982, 

cerca de 48,49% da população favelada do bairro era composta por migrantes nordestinos, 

índice que se torna ainda mais significativo ao lembrar a grande concentração de nordestinos 

no bairro, cerca de 35% da população (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1979; MACEDO, 

2010).  

As imagens abaixo se referem a diferentes pontos do bairro no início dos anos 1980: 

 

Figura 1 – Bairro Ferrazópolis visto da Volkswagen, em 1982 

 
Fonte: Reprodução do Acervo da Seção de Pesquisa e Documentação da prefeitura de São Bernardo do Campo. 
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Figura 2 Núcleo Jesus de Nazareth/Linha de transmissão da Volkswagen, em 1982 

 
Fonte: Reprodução do Acervo da Seção de Pesquisa e Documentação da prefeitura de São Bernardo do Campo. 

 

Como podemos observar, as experiências de moradia vivenciadas entre os moradores 

do bairro foram diferentes entre si; assim, atentos a essas diferenças, bem como às 

características atuais do bairro, estabelecemos, para fins analíticos, uma divisão deste em três 

zonas: 1) região urbanizada, porém com algumas casas ainda inacabadas; 2) favelas 

semiurbanizadas que contam com ruas asfaltadas, casas de alvenaria e fachadas acabadas; 3) 

favelas predominantemente formadas por vielas sem asfalto, cujas moradias são marcadas pela 

precariedade das construções. A divisão pode ser mais bem observada no mapa a seguir. 
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Mapa 3 – Bairro Ferrazópolis dividido em zonas15 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2010 e PMSBC, 2016 (apud IBGE, 2016). 

 

Vale lembrar que tanto os respondentes dos questionários quanto os núcleos familiares 

entrevistados em profundidade residem nas três diferentes zonas do bairro. A seguir 

apresentamos outras informações relativas à composição da população residente em 

Ferrazópolis, que foram obtidas por meio da aplicação dos questionários e também a partir de 

dados existentes sobre o bairro nas bases do IBGE e da prefeitura municipal de São Bernardo 

do Campo. 

                                                             
15 A divisão do bairro em três diferentes zonas é uma elaboração própria, que não corresponde à divisão do IBGE 

por setores censitários; trata-se de uma divisão pensada especificamente para a pesquisa. 
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Segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, a população de Ferrazópolis é de 

41.313 mil habitantes. As tabelas a seguir contam com dados do IBGE bem como dados 

coletados no âmbito desta pesquisa, e trazem mais detalhes sobre o bairro (Tabelas 7 e 8).  

 

Tabela 7 – População residente em Ferrazópolis segundo sexo e faixa etária – 2010 

Faixa etária Total Homens  Mulheres 

Pessoas de 18 anos ou mais 30.069 14.219 15.850 

18 a 29 anos 9.878 4.882 4.996 

30 a 49 anos 12.335 5.848 6.487 

50 anos ou mais 7.856 3.489 4.367 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE – Censo Demográfico (2010). 

 

Trata-se de um bairro bastante populoso, com certo equilíbrio entre a população 

masculina e feminina, e de renda média de até dois salários mínimos per capita16, como pode 

ser observado abaixo:  

 

Tabela 8 - Distribuição dos moradores de 18 anos ou mais do bairro Ferrazópolis, segundo renda familiar bruta 

Renda familiar bruta % 

Total 100,0 

Até R$ 1.500,00 35,3 

  Até R$ 792,00 * 

  Mais de R$ 792,00 até R$1.000,00 * 

  Mais de R$ 1.000,00 até R$ 1.500,00 20,7 

Mais de R$ 1.500,00 até R$ 2.000,00 20,7 

Mais de R$ 2.000,00 até R$ 2.500,00 20,8 

Mais de R$ 2.500,00 18,6 

  Mais de R$ 2.500,00 até R$ 3.000,00 * 

  Mais de R$ 3.000,00 até R$ 5.000,00 * 

  Mais de R$ 5.000,00 * 

Não sabe/Não respondeu * 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a Política”, 2015. 

* A amostra não comporta a desagregação para esta categoria. 

 

No que tange à escolarização, os índices de analfabetismo são baixos e o nível de 

escolarização básica (até o Ensino Médio) subiu relativamente se comparado ao do Censo de 

2000. De acordo com o IBGE, a média de anos de estudo em Ferrazópolis entre os chefes de 

domicílio oscila entre 4 e 7 anos de estudo. Na próxima tabela é possível verificar os níveis de 

escolaridade entre os moradores do bairro (Tabela 9). 

 

                                                             
16 Dados obtidos com o IBGE e atualizados de acordo com dados da aplicação do questionário de pesquisa no 

decorrer do ano de 2015. 
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Tabela 9 – Distribuição dos moradores de 18 anos ou mais do bairro Ferrazópolis, segundo a escolaridade 

Escolaridade % 

Total 100,0 

Analfabeto(a) * 

Alfabetizado(a) * 

Ensino Fundamental 23,7 

  Fundamental I * 

    Fundamental I incompleto * 

    Fundamental I completo * 

  Fundamental II 16,5 

    Fundamental II incompleto * 

    Fundamental II completo * 

Ensino Médio 57,2 

  Médio incompleto 31,6 

  Médio completo 25,6 

Ensino Superior * 

  Superior incompleto * 

  Superior completo * 

Pós-graduação * 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a Política”, 2015. 

* A amostra não comporta a desagregação para esta categoria. 

 

 Observa-se que a população é majoritariamente composta por pessoas que se declaram 

morenas ou pardas, seguida pelas que declaram ser brancas; em terceiro lugar, estão aquelas 

que se declaram como negras (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4 - Quantidade de moradores pesquisados em Ferrazópolis por etnia/cor 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a Política”, 2015. 

 

 No quesito religião, a grande maioria dos moradores é composta de católicos; em 

segundo lugar estão aqueles que se declararam praticantes de “outras religiões” e, em terceiro 
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lugar, estão os evangélicos. A Igreja Católica tem maior tradição em Ferrazópolis; a primeira 

construção de uma igreja data do início do loteamento oficial do bairro, a Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima. O gráfico abaixo apresenta os dados atuais sobre a religião dos moradores 

(Gráfico 5). 

 
Gráfico 5 - Moradores de Ferrazópolis, por religião 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a Política”, 2015. 

 

 

2.2 O bairro se forma e se forjam suas redes 

 
[...] Se a moradia é por excelência o espaço de intimidade da família e fruto das 

remunerações que advém da regularidade do trabalho, o bairro, espaço que a todos 

pertence transforma-se também, por causa de suas carências, em espaço de 

sociabilidade. (KOWARICK, 1988, p. 26) 

 

Diferentes grupos atuaram para a formação e o desenvolvimento do bairro, bem como 

para a formação de um modo próprio de existir naquele local, além de uma rede de solidariedade 

que se constituiu em torno do cotidiano de dificuldades enfrentado pelos moradores. A Igreja 

Católica teve fundamental importância para o crescimento de bairros populares após a segunda 

metade do século XX e não foi diferente em Ferrazópolis, pois, como podemos observar, a 

história do bairro se assemelha à da formação de outros loteamentos do período, acompanhando 

um processo de desenvolvimento das metrópoles que se deu de forma periférica e segregada 

56,6

20,3

23,2

0

Religião %

Católica Evangélica Outras Religiões
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(BONDUKI, 1988; DURHAM, 1988). Diante disso, ressaltamos a importância das lideranças 

católicas, que são reconhecidas até hoje por seu papel ativo no crescimento e desenvolvimento 

do bairro estudado, pois se consolidaram como referência não apenas no auxílio aos mais 

necessitados em ações de caridade, mas também na colaboração para a manutenção da 

subsistência da população. Em Ferrazópolis, os primeiros a quem os moradores recorriam em 

momentos de necessidade eram as lideranças católicas, que normalmente surgiram a partir da 

atuação em pastorais da Igreja17 e se converteram também em lideranças de bairro; muitas 

vezes, era apenas por meio da intervenção desses líderes que se conseguia a ação do poder 

público no bairro.  

Segundo Durham (1988), nos bairros populares e periferias paulistanas a presença 

atuante do que ela chama de “nova Igreja” (marcada pela ação da Teologia da Libertação, 

corrente da Igreja Católica que tinha por premissa a opção preferencial pelos pobres e o 

estreitamento das relações com setores populares e progressistas), juntamente com outros 

elementos que constituíram certa tradição de mobilização nas periferias paulistas (movimentos 

populares, de bairro e depois o PT), contribuiu para a existência de uma “relação mais 

combativa” (p. 175) e direta com o poder público municipal. Segundo a autora, embora o 

discurso e o nível de politização das populações sofressem variações, esse era um ponto em 

comum entre as camadas populares moradoras da periferia paulistana e da região metropolitana. 

 De acordo com Kowarick e Bonduki (1988), a questão urbana foi politizada nas 

periferias paulistanas, o que afetou também o modo como muitos moradores dessas regiões se 

veem no mundo e se relacionam com a política, o que pode ser observado também em 

Ferrazópolis. Ainda assim, nesse caso específico, é preciso esclarecer que não se trata de um 

comportamento absolutamente homogêneo, pois apenas uma parte da população se tornou mais 

atuante e combativa. 

 Nesse contexto de busca por melhorias e luta por direitos, já em 1975, nos anos iniciais 

de existência do bairro, é criada a primeira associação de moradores, localizada na zona 1. De 

acordo com alguns moradores que foram entrevistados para esta pesquisa e que fizeram parte 

da formação da associação, o intuito era promover debates sobre as condições do bairro e buscar 

meios institucionalizados para a garantia de acesso a direitos mínimos no que diz respeito à 

urbanização do bairro (asfaltamento das ruas, instalação de energia elétrica, água e redes de 

esgoto, transporte coletivo, escolas, creches e postos de saúde). Assim, os moradores mais 

                                                             
17 De acordo com informações coletadas entre os membros da igreja e moradores do bairro, as pastorais mais 

atuantes da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima eram a Operária, a da Juventude e a da Saúde. 



57 

 

engajados se reuniam nas associações (por vezes sem sede própria, funcionando nas casas dos 

membros) para discutir questões relativas ao bairro e levar reivindicações para vereadores e/ou 

demais lideranças políticas de âmbito municipal. Ferrazópolis é um bairro composto por nove 

vilas (São Bernardo Mirim, Vila Formosa, Vila do Tanque, Vila Boa Viagem, Vila São José, 

Jardim Regina, Jardim Silvina, Jardim Leblon e Jardim Limpão) e as associações de bairro se 

proliferaram por quase todas elas ao longo dos anos, de modo que foram surgindo diferentes e 

novas associações de bairro até a atualidade18.  

 Segundo Kowarick (1988), enquanto os sindicatos eram mantidos sob controle pelo 

governo da ditadura civil-militar, o cenário de espoliação, exploração e intensas dificuldades 

vivenciadas pelos trabalhadores industriais urbanos no ABC, em meados dos anos 1970, 

contribuiu para uma fusão de conflitos e diferentes reivindicações, que se desenvolveu a partir 

de uma prática comum, construída em meio a um cotidiano difícil, marcado pela 

vulnerabilidade social e econômica. O autor aponta que a tendência geral é de que o peso do 

cotidiano anule as possibilidades de mobilização, pois, via de regra, os custos da mobilização e 

do engajamento políticos costumam ser muito altos para trabalhadores espoliados, que receiam 

o custo dos ganhos (políticos e econômicos) da mobilização política que, para, eles podem ser 

altamente incertos. Todavia, naquele momento a conjuntura macro e microssocial somada ao 

desgaste causado pela dura realidade cotidiana teriam convergido em um cenário que 

impulsionava mobilizações, como aquelas em prol de moradia digna, contra o alto custo de vida 

(Movimento Contra a Carestia19) e, principalmente, as greves à partir de 1978-1989, movimento 

que caracterizaria de maneira marcante essa fusão de descontentamentos, frustrações, 

indignação e anseio por mudanças.  

 No que tange ao movimento operário na região, de acordo com Abramo (1988), o 

município de São Bernardo do Campo possuía características muito particulares em relação à 

categoria de trabalhadores metalúrgicos; uma das principais seria o “peso estratégico” dessa 

                                                             
18 Até o momento de redação desta tese existiam sete associações de moradores em Ferrazópolis. A mais recente 

está localizada entre a Vila Boa Viagem e a Vila do Tanque e ainda não tem sede fixa; seus membros se reúnem 

nas casas de alguns moradores das localidades. As principais pautas dessas associações seguem sendo a busca 

por melhorias para o bairro e a qualidade de vida dos moradores e, de acordo com os membros entrevistados, as 

funções primordiais das associações são ouvir e organizar as reivindicações da população e fazer com que 

cheguem, de modo organizado, a lideranças políticas, ao poder público municipal e, quando possível, ao poder 

público estadual. 
19 O Movimento Contra a Carestia (MCC), também conhecido como Movimento contra o Custo de Vida (MCV), 

por exemplo, ganhou força na década de 1970 e foi um dos mais importantes movimentos populares do período. 

Reunia associações de bairro, sindicatos, trabalhadores, mulheres, “donas de casa” e estudantes em uma resposta 

contra a crise econômica. O movimento era pautado principalmente em reivindicações contra o altíssimo custo 

de vida, que onerava, principalmente, as famílias mais pobres (MONTEIRO, 2015).  
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categoria no município, pois, segundo os dados levantados pela autora, em 1970, 72,9% dos 

empregados da cidade estavam alocados na indústria metalúrgica. Outro elemento importante, 

também característico, da experiência dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do 

Campo no período diz respeito à concentração espacial desses trabalhadores; no início da 

década de 1970, cerca de metade da categoria estava distribuída por cinco empresas 

automobilísticas de grande porte e, como já afirmamos, parcela significativa da população 

empregada no setor metalúrgico também residia em São Bernardo. Portanto, a luta desses 

trabalhadores repercutiu de maneira muito intensa em sua base territorial, de modo que “a 

preponderância tão destacada da categoria” seria um dos elementos que explicam o fato de o 

movimento dos metalúrgicos aparecer como se fosse de toda a cidade (ABRAMO, 1988, p. 

215; MACEDO, 2010; SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1979). 

 Nesse cenário, a vivência nos bairro foi um elemento fundamental para a manutenção 

do movimento grevista que ficou marcado como um dos momentos mais importantes da história 

do movimento operário brasileiro. A eclosão da greve de 1978 e o desenrolar desse processo, 

sobretudo após as demais grandes greves que se estenderam até 1982, marcaram também a 

história de Ferrazópolis, local de forte concentração de operários, que passou a ecoar os 

conflitos existentes nas fábricas. 

 A Igreja Católica, já citada como atuante nos movimentos de luta por moradia, também 

contribuiu para o movimento grevista no ABC. A vertente da Igreja “nova”, como citado 

anteriormente, marcou intensa presença na luta sindicalista, haja vista que muitos dos militantes 

sindicais foram formados em sua atuação na Igreja, seja por meio das comunidades eclesiais de 

base, seja por sua ação nas pastorais (MARTINS, 1994, p. 24). No caso específico de Ferrazópolis 

não foi diferente, principalmente por meio das ações das pastorais, assim como da atuação 

crítica dos próprios sacerdotes que, muitas vezes, em seus sermões pregavam apoio aos 

trabalhadores grevistas, além é claro do apoio material prestado às famílias dos grevistas, em 

virtude do corte dos salários. Um fato curioso sobre a igreja no bairro diz respeito ao pároco da 

igreja católica local, que era diácono20 entre as décadas de 1970 e 2000, portanto poderia 

trabalhar e constituir família; também era trabalhador metalúrgico, empregado na empresa 

                                                             
20 O diácono não é ordenado para o sacerdócio, tendo funções restritas em relação à um padre na Igreja Católica. 

Sua ordenação que não exige o celibato e dedicação exclusiva à Igreja visa contemplar a prestação de serviços de 

caridade e de liturgia católica em comunidades e igrejas para as quais seja enviado. Um diácono pode por exemplo, 

assumir a administração de uma paróquia, como foi o caso do diácono da Igreja Nossa Senhora de Fátima, 

localizada em Ferrazópolis. Cf: Os padres casados da Igreja Católica. Disponível em: 

http://istoe.com.br/73222_OS+PADRES+CASADOS+DA+IGREJA+CATOLICA/ Istoé. Versão digital. 

Primeiro acesso em 20 de setembro de 2016. 

http://istoe.com.br/73222_OS+PADRES+CASADOS+DA+IGREJA+CATOLICA/
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TRW. Além de pároco e metalúrgico, o diácono era uma das lideranças católicas mais atuantes 

de Ferrazópolis. 

 Em meio a esse cenário de aumento da luta por direitos como trabalho e moradia dignos, 

moradores, movimentos de bairro, trabalhadores, sindicatos, intelectuais de esquerda, alguns 

setores da Igreja Católica organizados e, de acordo com Secco (2011) e Machado (2016), alguns 

setores evangélicos21, emerge o Partido dos Trabalhadores, que surgiu no bojo desse contexto 

de reorganização dos movimentos sociais e lutas trabalhistas descrito brevemente até aqui. O 

partido também teve importância na formação de Ferrazópolis e gerou impactos na constituição 

dos diferentes modos de lidar com a política entre os moradores. Vale destacar que, entre a 

primeira geração, encontram-se metalúrgicos (ou ex-metalúrgicos), membros de associações de 

bairro, militantes religiosos e sindicais e, posteriormente, do PT. Esses moradores relatam sua 

participação na fundação do partido e relembram as reuniões organizadas no bairro e até mesmo 

em suas próprias casas. Os dados coletados durante a pesquisa nos mostram que mesmo a 

parcela da população que relata jamais ter tido algum tipo de envolvimento com política 

partidária menciona o PT quando o assunto é partido político. 

 Diante do que foi exposto até aqui, observamos a importância de diferentes indivíduos 

organizados, como membros de associações de bairro, parcela da Igreja Católica e militantes 

religiosos, além da categoria profissional de metalúrgicos, militantes sindicais e do PT, que 

juntos contribuíram para a formação do bairro e de redes de sociabilidade e solidariedade entre 

os moradores, bem como para a constituição de uma tradição política que ainda permeia o bairro 

e é marcada pela reorganização, pelo desenvolvimento e pela consolidação dos movimentos 

sociais de caráter popular entre os anos 1970 e 1980, que se desenvolveram em diferentes níveis 

e com diferentes discursos e reivindicações em outros bairros da Região Metropolitana, mas 

em seu conjunto foram fundamentais para o processo de redemocratização do Brasil levado a 

cabo na década de 1980. Desse modo, nesta tese pretendemos compreender, ainda, como os 

moradores de um bairro com esse passado de luta têm se colocado diante dos acontecimentos 

políticos atuais, nesse cenário de intensas transformações sociais? Assim, buscando pistas para 

esse questionamento, abordaremos algumas das transformações vivenciadas no bairro ao longo 

dos 40 anos de sua existência oficial, que resultaram inclusive na transformação de seu perfil, 

que era o de um bairro essencialmente operário. 

                                                             
21 Nesta tese não fazemos referência à participação da população evangélica nos anos iniciais do bairro, pois o 

fenômeno de expansão dessa religião em Ferrazópolis começou a crescer posteriormente e, de acordo com os 

dados coletados na pesquisa, o catolicismo ainda é a religião predominante no bairro. 
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2.3 Do passado operário a bairro popular 

 

De acordo com as informações tratadas até aqui, observamos que o bairro Ferrazópolis 

surgiu em meio a um processo de urbanização periférica, comum ao crescimento da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) e, posteriormente, ao de cidades do interior (DURHAM, 

1988). Os elementos principais que caracterizam o surgimento do bairro estão ligados à 

constituição de uma maneira de morar relegada às classes populares que, como vimos 

anteriormente, estava pautada em um processo de especulação imobiliária que loteava terrenos 

em locais sem infraestrutura e/ou muito afastados; na invasão de terrenos e no surgimento de 

favelas; e na luta por moradia e condições dignas de sobrevivência em meio às péssimas 

condições encontradas na cidade.  

Segundo Durhan (1988, p. 185), os moradores de periferias e bairros populares 

enxergam a experiência da urbanização de maneira relacionada ao seu progresso na cidade, em 

um processo no qual o progresso seria alcançado paulatinamente, pois estaria ligado a suas 

“histórias de vida, [ao] acesso crescente a recursos urbanos, [à possibilidade de] morar em casa 

própria, em local asfaltado, iluminado, com água, esgoto e condução perto das escolas e postos 

de saúde”. Ainda segundo a autora, esse ideal de um modelo de vida minimamente decente 

estaria ligado também à ideia de propriedade, com a aquisição da casa própria, por vezes o 

maior símbolo de ter vencido na cidade. Havia, ainda, uma percepção de que, melhorando o 

bairro, todos ganhariam, seja com ganhos efetivos em qualidade de vida, seja com a valorização 

de suas casas, e de que tais melhorias não seriam atingidas individualmente. Nesse sentido, para 

efeitos desta pesquisa, vale destacar que uma árdua luta coletiva foi empreendida em 

Ferrazópolis em prol desse modelo de vida. 

De acordo com Durham (1988), já no final da década de 1980, observava-se entre os 

moradores das periferias e bairros populares uma sensação de que o processo em que se 

alcançaria o progresso aos poucos havia mudado, se estagnado, de modo que progredir 

efetivamente na cidade se tornava uma realidade cada vez mais distante, pouco tangível e não 

mais vislumbrada como um resultado possível do esforço individual, o que alteraria o próprio 

modo de conceber a vida nas classes populares. Essa sensação de estagnação e ampliação das 

dificuldades para “vencer na cidade” também foi relatada por moradores de Ferrazópolis 

entrevistados para esta pesquisa.  

Observamos, então, que há uma série de elementos que são comuns aos bairros surgidos 

no mesmo período que Ferrazópolis. Assim, visando a apresentar as particularidades do bairro 
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estudado, abordaremos de modo mais detalhado diferentes elementos que caracterizam o estilo 

de vida dos seus moradores. O primeiro deles diz respeito às condições concretas de moradia 

daqueles que vivem no bairro. Um dado que chama a atenção e remete aos primeiros anos do 

bairro é o fato de 60,46% das moradias em Ferrazópolis terem sido erguidas por meio da 

autoconstrução, em terrenos próprios ou ocupados. Com esses índices, Ferrazópolis era dono 

da marca de bairro com o maior número de casas autoconstruídas em toda a cidade (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 1979).  

Por meio da observação detalhada de características das unidades domiciliares, realizada 

a partir da pesquisa, foi possível fazer distinções mais concretas entre as zonas do bairro, 

considerando as diferentes experiências de moradias em virtude da região em que os moradores 

foram se estabelecendo. A maneira de construir as casas e dividir os terrenos ocorreu e ainda 

ocorre de forma mais ou menos parecida; o que varia é o acabamento das casas e o tipo de 

material utilizado. A construção da casa por etapas também fazia parte do processo ligado ao 

progresso na cidade e envolvia toda a família (DURHAM, 1973).  

Fachadas mais bem acabadas e conservadas parecem ser um aspecto muito importante 

para os moradores da zona 1, onde há mais casas com construções finalizadas, embora muitas 

tenham a parte da frente totalmente acabada e o interior e os fundos, não. Já nas zonas 2 e 3, 

ocorre o inverso; os interiores são acabados e equipados. Porém, nas casas da zona 2 

(localizadas nas favelas, mas em ruas asfaltadas) nota-se uma preocupação maior com a 

finalização da fachada com reboco e, por vezes, com pintura. Outros tipos de acabamento são 

mais raros. Em algumas das casas visitadas entre agosto e outubro de 2014, foi possível notar 

tal semelhança. As Figuras 3 a 6 ilustram essa afirmação. 
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Figura 3 – Vista de dentro de uma residência na zona 1 

 
Fonte: Acervo pessoal para a pesquisa de campo (2014). 
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Figura 4 – Residência na zona 2 

 
Fonte: Acervo pessoal para a pesquisa de campo (2014). 
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Figura 5 – Residência na zona 2 

 
Fonte: Acervo pessoal para a pesquisa de campo (2014). 
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Figura 6 – Vista da janela de uma residência na zona 3 

 
Fonte: Acervo pessoal para a pesquisa de campo (2014). 

 

Como é possível observar, em um mesmo terreno pode haver várias casas, uma prática 

que também remonta ao início da história do bairro, característica comum de periferias e locais 

de concentração de operários. Em Ferrazópolis, já em 1979 havia uma grande proporção de 
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terrenos com mais de uma moradia; cerca de 41,6% dos lotes estavam nessa condição (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 1979). Os motivos para a construção de várias casas eram diversos, 

e dependiam de divisão familiar ou entre amigos, o que ajudava a baratear o valor do terreno 

mas também poderia servir para o aumento da renda familiar, com a construção de casas de 

aluguel. Essa prática de coabitação, com a existência de residências diferentes no mesmo 

terreno, é portanto um fator recorrente, que marca a paisagem do bairro e ocorre até hoje nas 

três zonas. Embora a maior parte dos moradores vivam em moradias cujos terrenos contem com 

apenas uma casa, é significativo o número dos que vivem em quintais com mais de uma moradia 

(Tabelas 10, 11 e 12). 

 
Tabela 10 - Tipo de moradia 

Tipo de moradia Quantidade (%) 

Própria (quitada) 152 (48,9) 

Alugada 85 (27,3) 

Própria em terreno da prefeitura/Outro 55 (17,7) 

Própria (paga financiamento) 10 (3,2) 

Emprestada 7 (2,3) 

Ocupada 2 (0,6) 

Total 311 (100) 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a Política”, 2015. 

 

Tabela 11 – Média de cômodos por casa 

Variável 
Quantidade de 

pesquisados 
Média 

Quantidade de cômodos por casa 311 4,0 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a Política”, 2015. 

 

Tabela 12 - Média de casas por quintal 

Variável 
Quantidade de 

pesquisados 
Média 

Quantidade de casas por quintal 311 2,2 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a Política”, 2015. 

 

Observa-se, ainda, que os indivíduos analisados neste estudo guardam entre si algumas 

características comuns; uma delas é a migração em busca da melhoria de vida, traduzida em 

novas e melhores possibilidades de emprego, escolaridade e ascensão social para si e para a 

família.  

Essas famílias compartilham ainda o entendimento do trabalho como esfera 

central da vida e único meio digno de sobrevivência. A pesquisa aponta com clareza que o 
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trabalho é o eixo central de organização de suas vidas, pois é por meio dele que se tem a 

possibilidade de “progredir na vida”. Destacamos entre as famílias entrevistadas o apreço pelo 

trabalho duro, que na chegada ao bairro foi traduzido principalmente pelo emprego em 

indústrias da região, sobretudo metalúrgicas. Em muitos casos, a escolha do lugar de moradia 

e o destino da migração se deram em função da concentração de indústrias na cidade, de modo 

que a valorização do emprego industrial passaria pela própria compreensão que as camadas 

populares possuem do mercado de trabalho (DURHAM, 1988; SARTI, 2003). No caso de 

Ferrazópolis, já em 1979, o bairro era reconhecido estatisticamente como área de concentração 

de operários (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1970; MACEDO, 2010). Nesse sentido, guarda 

tradições do passado operário e possui quantidade expressiva de moradores que já trabalharam 

no setor de metalurgia. No universo analisado de 311 respondentes, os índices obtidos em nossa 

pesquisa apontam que 33,1% dos moradores já trabalharam como metalúrgicos, e que 28,3% 

dos pais e 8,7% das mães dos respondentes também já trabalharam no setor.  

 

Gráfico 6 – Quantidade de moradores pesquisados que já trabalharam como metalúrgicos

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a Política”, 2015. 

 

Em relação ao trabalho, uma das primeiras mudanças notadas na condição do bairro é o 

fato de atualmente haver poucos empregados na indústria metalúrgica. Entre a população 

empregada formalmente que compõe nossa amostra, apenas 7,7% ainda se encontram 

empregados nesse setor produtivo. Outro fator que chama atenção é o alto percentual de 

moradores que não possuem carteira assinada (43,8%). Além de os índices citados confirmarem 

nossa hipótese inicial das mudanças ocorridas no bairro ao longo das últimas duas décadas, 

refletem uma tendência do mercado de trabalho da região, pois, mesmo na cidade de São 
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Bernardo do Campo, ainda altamente industrializada, o setor que mais emprega é o de serviços 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2010). 

 

Gráfico 7 – Quantidade de moradores pesquisados, quanto ao emprego atual (2015) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a Política”, 2015. 

 

Gráfico 8 – Quantidade de moradores pesquisados, quanto ao emprego com carteira assinada 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a Política”, 2015. 
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Observamos que, mesmo na cidade industrial de São Bernardo do Campo, em um bairro 

de tradição operária, aqueles que estão empregados estão alocados majoritariamente nos setores 

de comércio e serviços e, também, no trabalho autônomo e informal; os dados apresentados 

revelam também a expressiva quantidade de indivíduos que se encontravam sem registro em 

carteira no ano de 2015. A renda familiar per capita média entre as famílias que vivem no bairro 

está dentro do que se convencionou chamar como média-baixa; a média de escolaridade entre 

os moradores atinge o Ensino Fundamental entre a primeira geração e o Ensino Médio na 

segunda, com avanço no número de moradores que chegaram a cursar o Ensino Superior. Essa 

escolarização, com características comuns à de camadas populares no Brasil, tem sido realizada 

principalmente nas redes públicas, porém, quando alcançado o Ensino Superior, este se dá na 

maioria absoluta dos casos na rede privada, com o agravante da dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho na área de concentração dos estudos superiores.  

Embora inicialmente um bairro reconhecido como área de concentração de operários, 

as atuais características da população de Ferrazópolis nos levam a considerar que estamos 

lidando com indivíduos das chamadas classes populares, que é a maneira como temos tratado 

o grupo analisado até o momento. Ferrazópolis é um bairro onde vivem trabalhadores, sejam 

eles industriais, da construção civil, do setor de comércio e serviços, autônomos, pequenos 

comerciantes, trabalhadores formais ou informais. 

De acordo com Mauger (2010), entre as décadas de 1970 e 1990 observou-se na França 

um fenômeno de “desoperarização” nas classes populares, marcado principalmente por 

mudanças no mercado de trabalho que provocaram desemprego em massa, desestabilização e 

precariedade e alteraram os modos de formação da classe operária francesa. Esses diferentes 

modos de formação seriam, então, marcados por três estratos constitutivos da classe operária, 

quais sejam: a proletarização, a desproletarização e a precarização. Embora a classe operária 

francesa tenha sido consolidada ao longo de um tempo muito superior ao da classe operária 

brasileira, em específico o operariado do ABC Paulista, e as comparações entre os dois grupos 

possam parecer indevidas, acreditamos ser possível traçar um paralelo entre as grandes 

alterações do mercado de trabalho que impactaram diretamente os trabalhadores industriais, 

também vitimados pelo desemprego e pela precarização ao longo do tempo, além da mudança 

nas práticas políticas e até mesmo ideológicas da classe trabalhadora. O que se observa entre as 

duas gerações analisadas por nós é que passaram de um período de proletarização à 
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precarização, bem como por mudanças em relação ao seu entendimento do papel político da 

classe operária.  

Diante disso, nesta tese, os moradores de Ferrazópolis são abordados como pertencentes 

às classes populares, termo comumente utilizado para se referir às parcelas pauperizadas da 

população, mais distantes do pleno gozo dos direitos sociais e civis. Apesar do uso frequente 

desse termo, ainda não há consenso sobre os grupos sociais aos quais ele se refere. Parte dessa 

dificuldade tem origem no próprio conceito de classe, pois “classe” e seus derivados (classe 

social, posição de classe, localização de classe) podem dizer “coisas muito diferentes” a 

depender da perspectiva empregada (BERTONCELO, 2014, p. 17; COLLOVALD; SAWICKI, 

1991).  

Segundo Mattos (2007), o entendimento marxista das classes se dá a partir de uma 

tentativa de compreender o capitalismo e procurar uma superação para este. Assim, entendendo 

que a estrutura e a organização social estariam diretamente atreladas à organização do trabalho, 

os autores marxistas utilizaram o termo classe para se referir a diferentes posições (objetivas) 

na estrutura social, considerando a posse ou não de capital ou a detenção dos meios de produção. 

A teoria marxista das classes é pensada, então, a partir do antagonismo, ou seja, uma teoria da 

luta de classes e da mudança histórica, em que estas são “entendidas como os principais atores 

coletivos de reprodução e/ou transformação da estrutura social” (GUIMARÃES, 1999; 

BERTONCELO, 2014, p. 8; MATTOS, 2007; MIGUEL, 1998).  

De acordo com Guimarães (1999), o uso do termo classes ou camadas populares nas 

Ciências Sociais é amplo e diz respeito à formação e à ação de grupos e comunidades em 

situação de “exclusão” ou “limitação de cidadania” numa ordem hierárquica de direitos e 

privilégios, ainda que distante da problemática econômica das classes (GUIMARÃES, 1999, p. 

25-40).  

Ao tratar os moradores de Ferrazópolis como pertencentes às chamadas classes 

populares, partimos do entendimento de que essas constituem um grupo bastante heterogêneo 

quanto à sua inserção no mercado de trabalho, porém que em seu conjunto compartilham 

experiências de pouco (ou nenhum) acesso à direitos básicos, vivenciam dificuldades concretas 

de sobrevivência e são recorrentemente relegadas ao trabalho informal e ou precário. Do ponto 

de vista cultural, seria possível afirmar que guardam valores que lhe seriam próprios, bem como 

hábitos, gostos e aspirações comuns. Essas características comuns seriam fruto da maneira 

como se estrutura a sociedade brasileira, que tende a produzir e reproduzir condições de 

existência muito semelhantes para os setores mais pobres da população (DURHAM, 1988).  
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Assim, nesta tese o conceito de classe será entendido para além dos critérios 

econômicos, ou seja, além da posição na produção (tipo de trabalho, lugar ocupado na cadeia 

produtiva, detenção ou não dos meios de produção) e da renda, que não serão, evidentemente, 

desconsiderados, observando-se também o estilo de vida daqueles que compõem a classe 

(BOURDIEU, 2008b; BERTONCELLO, 2010; SOUZA, 2009; 2012). 

Entre os principais estudiosos das classes populares no Brasil, destacamos Souza (2009 

e 2012), que, influenciado por Pierre Bourdieu, se dedica a uma análise da origem e 

permanência das desigualdades na sociedade brasileira. De acordo com o autor, seria necessário 

ir além ao entendimento da divisão das classes no Brasil, avançando tanto na concepção liberal 

que se pauta basicamente em critérios de renda quanto na visão marxista clássica, que define 

classe estritamente pelo lugar ocupado no sistema produtivo. Nesse sentido, o autor se propõe 

a entender o conceito de classe social “[...] como fonte de todas as heranças simbólicas, 

valorativas, morais e existenciais que se passam de pais para filhos por laços de afeto” (SOUZA, 

2009, p. 45). A transmissão intergeracional aparece, então, como fundamental, pois os pais 

transmitiriam aos filhos uma visão de mundo que é particular à classe que pertencem e que 

contribui, de maneira consciente ou não, para a sua perpetuação. As classes sociais, portanto, 

devem ser entendidas e definidas a partir de uma visão de mundo prática que se mostra 

em atitudes e comportamentos, o que só é possível apreender de modo empírico (SOUZA, 

2009; 2012).  

Segundo Souza (2009), a maneira como o capitalismo se estruturou e reestruturou, 

sobretudo após o fordismo, é fundamental para o entendimento das classes sociais e, até mesmo, 

do surgimento de novas classes. No Brasil, o desenvolvimento do capitalismo financeiro teria 

possibilitado o surgimento de uma nova classe trabalhadora, diferente do trabalhador do período 

fordista, o trabalhador industrial com emprego formal e melhor remunerado, como foi o caso 

da primeira geração de moradores de Ferrazópolis até meados dos anos 1990 (SOUZA, 2012).  

A chamada nova classe trabalhadora também aparece denominada como “nova classe 

média” em meios políticos e alguns setores da imprensa, que adotam esta nomenclatura sem 

aprofundar o debate sobre os estilos de vida próprios à classe média no mundo todo e também 

no país; de forma que conceber esse segmento social apenas pelo critério econômico da 

capacidade de consumo é tido, pela literatura especializada em classes sociais no Brasil, como 

um equívoco (POCHMANN, 2012; SOUZA, 2012). 

Nesse sentido, poderíamos dizer que em Ferrazópolis há o passado de uma classe 

trabalhadora tradicional nos moldes fordistas, marcada pela precariedade do trabalho manual, 
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pelas dificuldades de sobrevivência e pela insegurança no porvir, bem como por aspectos de 

politização e conscientização da luta cotidiana, seja na fábrica, seja no bairro. Porém, as duras 

transformações nos planos macroeconômico e social, marcadas pelas mudanças na estrutura 

capitalista e materializadas na reestruturação produtiva do setor industrial, bem como pela saída 

desses trabalhadores da fábrica, colocou os moradores desse bairro em uma situação de classe 

diferente e ainda mais precarizada que a anterior. Segundo Singer (2015), a classe trabalhadora 

brasileira guarda uma particularidade em relação à dos países industriais desenvolvidos, pois 

no Brasil os trabalhadores têm muito a perder deixando de ser operários, o que efetivamente 

ocorreu em Ferrazópolis, onde nos deparamos com indivíduos que poderiam ser considerados 

parte do chamado subproletariado22 e, também, com aqueles que não chegam nem a fazer parte 

deste grupo (SOUZA, 2009; SINGER, 2012; 2016). 

Nesse sentido, optamos por trabalhar com as definições elaboradas por Souza (2012) 

sobre as classes sociais brasileiras por entender que oferecem importante contribuição para o 

nosso estudo. Segundo o autor, há no Brasil uma classe social moderna, produto das 

transformações recentes do capitalismo mundial, que se situa entre uma parcela da população 

brasileira totalmente desprovida (“ralé”) e a classe média, a quem ele denomina os 

batalhadores, em linhas gerais uma parcela da população empobrecida que pode alcançar 

alguma ascensão social principalmente por meio de um capital familiar específico, que tem 

como uma de suas principais características a internalização de uma ética do trabalho duro.  

Esses indivíduos das classes populares, membros da nova e da antiga classe 

trabalhadora, foram alvo de muitos estudos nos últimos anos, que se dedicaram ao entendimento 

de sua formação e evidenciaram, também, suas principais características (SOUZA, 2009; 2012; 

POCHMANN, 2012; BARTELT, 2013). Nossa contribuição para esse debate se concentra no 

entendimento dos modos como esse grupo específico, formado por moradores do bairro 

Ferrazópolis, se comporta em relação à política, com ênfase sobre os processos de transmissão 

intergeracional, visando a compreender de que maneira ocorre a transmissão de modos de ler, 

perceber, compreender e reagir em relação ao mundo da política. 

Dito isso, no próximo capítulo apresentamos um panorama global sobre as duas 

gerações analisadas, visando a uma maior compreensão sobre suas percepções e modos de 

relação com a política. 

                                                             
22 Definição de Paul Singer (1981) para designar a sobrepopulação trabalhadora superempobrecida, que constituía 

uma fração de classe. (SINGER, 2012, p. 19). 
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3 Dimensões do comportamento político dos moradores do bairro em meio 

a um contexto de crise político-institucional 

 

Os pais são um importante polo de identificação política, mas isso não implica em 

dizer que pais e filhos votem necessariamente iguais ou que adotem os mesmos 

comportamentos políticos. A família imprime uma cartografia original, a partir da 

qual, as escolhas e orientações políticas podem se prolongar, se ajustar ou divergir. 

(MUXEL, 2014, p. 79) 

 

Como dito anteriormente, Ferrazópolis sofreu alterações profundas em sua organização 

social e econômica nos últimos 40 anos, o que impactou a vida de seus moradores bem como 

as formas de luta coletiva desenvolvidas no bojo da atuação de diversos movimentos sociais 

que, em conjunto com instituições como Igreja Católica e Sindicatos, reivindicavam igualdade 

de direitos e melhores condições de trabalho e de vida (KOWARICK, 1988; SADER, 1988; 

MARTINS, 1994; ABRAMO 1999). 

Do surgimento do bairro até o final da década de 1970, Ferrazópolis foi se 

desenvolvendo como local de concentração de trabalhadores e, como vimos no capítulo 

anterior, parcela significativa desses trabalhadores era formada por empregados das indústrias 

metalúrgicas da cidade de São Bernardo do Campo. Esse foi um período ainda marcado por 

uma ampla oferta de vagas no setor industrial, com poucas exigências em termos de 

escolarização e experiência profissional. A maior parte dos trabalhadores que viviam no bairro 

até esse período adquiriu lotes de terrenos a prestações e, inicialmente, se instalou nesses lotes 

de maneira precária, em barracos de madeira que ao longo do tempo foram substituídos por 

casas de alvenaria. Além disso, no início de sua formação a infraestrutura do bairro era muito 

precária, e a maior parte dos moradores que vivenciaram esse momento relembra da situação 

de imensas dificuldades pela qual passava com a ausência de serviços básicos como asfalto nas 

ruas e saneamento, com poucas unidades de creches, escolas e hospitais e, ademais, alta 

precariedade no sistema de transporte coletivo. Assim, foi também nessa década que surgiram 

as primeiras associações de bairro, criadas com o intuito de reunir os moradores em torno da 

busca por melhorias para o bairro, além de terem fins recreativos, como a reunião de moradores 

oriundos de uma mesma região e a comemoração de datas festivas. Finalmente, entre as 

experiências comuns à primeira geração no bairro, soma-se ainda a vivência da onda grevista 

deflagrada no final dos anos 1970 na região do ABC, que contou com a participação de muitos 

moradores. Tal acontecimento teve consequências diretas sobre os modos de compreender o 

trabalho, os direitos dos trabalhadores e a política, formando uma tendência importante de 
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participação política e engajamento entre os moradores do bairro. (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 1979; PEREIRA, 2012; MACEDO, 2010). 

Na década de 1980, a população do bairro continuou a aumentar; nos primeiros 

loteamentos se observam melhorias em termos de infraestrutura, com o início dos serviços de 

tratamento de água e esgoto, a regularização da energia elétrica, o asfaltamento nas ruas, a 

inauguração de escolas e UBS e alguma melhoria no sistema de transporte coletivo. Ao mesmo 

tempo, começaram a crescer invasões de terrenos em regiões ainda menos estruturadas do 

bairro, e o crescimento das regiões favelizadas, denominadas pelo poder público como 

assentamentos precários, passou a se proliferar por Ferrazópolis, surgindo assim as zonas 2 e 3 

do bairro. Essa situação refletia uma realidade de todo o município de São Bernardo do Campo 

no período, pois, como já tratado no capítulo anterior, nos anos 1980 a cidade contava com a 

maior população favelada da RMSP (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1979; 1982; MACEDO 

2010). A década de 1980 foi também um período em que a oferta de empregos foi reduzida, o 

setor industrial não contratava tanto quanto na década anterior e, assim, muitos daqueles que 

migravam para o bairro já não tinham a garantia do emprego certo (ALMEIDA, 2008). No que 

tange ao contexto político, vale lembrar que esse período foi marcado pela intensificação da 

luta por direitos; entre os movimentos organizados da sociedade civil dos quais como já 

tratamos, figuram muitos dos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do bairro 

como, por exemplo, associações de bairro, movimentos de mães, sindicatos, movimentos da 

Igreja Católica, o PT e a CUT. Em 1988, a principal liderança política do bairro, a moradora 

Ana do Carmo, já fazia parte dos quadros legislativos da prefeitura, exercendo o cargo de 

vereadora. Os depoimentos coletados durante a pesquisa demonstram que, mesmo entre aqueles 

que se declaram mais afastados de atividades políticas e/ou de militância, há uma percepção de 

que as melhorias alcançadas para o bairro como um todo só foram possíveis em função da 

atuação conjunta de parcela da população e de determinadas lideranças políticas. Observa-se, a 

partir do fim dos anos 1980, a continuidade do engajamento em atividades políticas por parte 

dos moradores, além de um maior investimento na via eleitoral, por meio da escolha de 

representantes políticos que pudessem auxiliar a população do bairro na constante luta por 

melhores condições de emprego, moradia e de vida.  

Na década de 1990, a zona 1 do bairro já contava com os serviços mínimos de 

infraestrutura regularizados, os barracos de madeira haviam sido convertidos em casas de 

alvenaria e a maioria destas eram construções que possuíam ao menos as fachadas 
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completamente finalizadas. Foi também nessa década em que foram inauguradas novas creches, 

para o atendimento de crianças de 0 a 4 anos, nas zonas 1 e 3 do bairro.  

Com efeito, vale ressaltar que muitas mudanças não foram positivas para os 

trabalhadores, pois, principalmente a partir da década 1990, os rumos políticos, sociais e 

econômicos do Brasil passaram a ser pautados por uma agenda neoliberal que já vinha sendo 

aplicada nos países desenvolvidos, desde a queda do muro de Berlin, no final dos anos 1980. 

Tal período foi marcado pela significativa diminuição de postos de trabalho no setor industrial, 

consequência de um processo de reestruturação produtiva que afetou diretamente os moradores 

da região do ABC e do bairro Ferrazópolis (até então, majoritariamente operário), gerando 

desemprego e alterando os perfis de trabalho de quem vivia no bairro (POCHMANN, 2006; 

RODRIGUES; RAMALHO, 2007; PEREIRA, 2012; OLIVEIRA, 2017; SINGER; 

LOUREIRO, 2016).  

A forte onda de desemprego que assolava a região nos anos 1990 produziu outro 

fenômeno importante para a configuração de Ferrazópolis: com a migração interna na região 

do ABC, o bairro se tornava então destino de trabalhadores empobrecidos que não conseguiam 

mais arcar com os custos de vida em outras cidades da RMSP ou do próprio ABC, nem mesmo 

dentro de São Bernardo do Campo. Muitos dos trabalhadores que migravam para o bairro em 

função de uma situação de declínio social se direcionavam para as zonas 2 e 3, para viver em 

casas mais simples ou, até mesmo, em barracos de madeira na região das favelas. Tal situação 

pode ser observada em pelo menos três dos oito núcleos familiares entrevistados durante a 

pesquisa. 

Com o crescimento do bairro e a proliferação dos assentamentos precários, novas 

associações de moradores foram sendo criadas e, ainda que com menor participação popular, 

as reivindicações seguiam as mesmas: a busca por melhorias em infraestrutura e lazer para sua 

região do bairro e na qualidade de vida dos moradores. Nas associações mais antigas, a 

participação popular também diminuiu e as demandas de infraestrutura vinham sendo 

parcialmente atendidas. Também a partir dos anos 1990, essas instituições passaram a ampliar 

sua atuação em serviços assistenciais para a população carente da região. Vale citar, ainda, que 

o aspecto recreativo e de lazer também cresceu nas associações; em algumas delas (como a 

Sociedade Amigos do Bairro Ferrazópolis e a Sede dos Moradores do Jardim Silvina), o prédio 

da sede passou a servir, inclusive, como salão de festas para a comunidade. 

O início da década de 2000 consolidou as mudanças que vinham ocorrendo até então 

em Ferrazópolis. Em termos de infraestrutura, as favelas começavam a ganhar asfaltamento nas 
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ruas principais e ocorreu a regulamentação dos nomes das ruas e travessas (vielas) e, também, 

a regularização parcial dos serviços de água (ainda que sem o tratamento adequado do esgoto) 

e energia elétrica. Membros dos conselhos das associações de moradores, eleitos por meio de 

votações populares que passaram a ocorrer a cada três anos, iniciaram parcerias com o poder 

público para facilitar o acesso a programas sociais, como é o caso do Programa Viva Leite23, 

cuja existência no bairro é atribuída à atuação político-institucional de Ana do Carmo que, em 

2002, já era deputada estadual pelo PT, e também do Movimento de Alfabetização de Jovens e 

Adultos (MOVA). Além disso, as associações passaram a trabalhar em parcerias com 

organizações não governamentais (ONGs) que atuam no oferecimento de cursos de capacitação 

para a população bem como em atividades de arte e lazer e, ainda, contribuem com as 

associações na assistência a moradores em situação de vulnerabilidade social. 

Segundo informações de moradores da primeira geração, a atuação política dos 

moradores era, então, menos intensa do que no início da formação do bairro. Nesse período da 

história do bairro, observa-se que o tipo de engajamento desenvolvido nessas associações estava 

relacionado à atuação de alguns dos membros das associações de bairro (lideranças políticas e 

de bairro formadas a partir dos anos 1970) e de pastorais da Igreja Católica, principalmente a 

Pastoral da Criança, que atuavam juntos com as associações de moradores no combate à 

desnutrição infantil entre as famílias mais pauperizadas, sobretudo aquelas que viviam na zona 

3. De acordo com o relato dos moradores da primeira geração, o engajamento da população nas 

associações e pastorais havia diminuído bastante, de modo que eram praticamente as mesmas 

pessoas que se mantinham a frente dessas instituições desde os primeiros anos de sua existência, 

tornando-se referências para a população do bairro. 

Moradores nos relataram que, em 2002, quando Lula chegou à Presidência da 

República, havia um forte sentimento de esperança entre eles, sobretudo entre aqueles que, de 

alguma maneira, fizeram parte da história do PT. Vale lembrar que o bairro é base eleitoral do 

partido e um dos berços do PT na cidade. Ao longo dos governos petistas (2002 a 2016), as 

mudanças no bairro seguiram como as de outros locais pobres e/ou periféricos do país, a saber, 

com ampliação na oferta de empregos, porém em sua maioria no setor de serviços. No caso 

específico do bairro, os empregos surgiram especialmente nas áreas de comércio e 

                                                             
23 Programa do governo estadual criado em 1999 para a distribuição gratuita de leite para crianças de 0 a 11 anos 

de idade e idosos acima de 60 anos considerados de baixa renda. Segundo o governo do estado de São Paulo, a 

prioridade é para crianças e idosos que possuam renda per capita mensal de até ¼ de salário. Cf.: SÃO PAULO 

(Estado). Secretaria de Desenvolvimento Social. Vivaleite. Disponível em: 

<http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/vivaleite>. Acesso em: 01 jul. 2016. 
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teleatendimento, com a instalação de empresas do setor na cidade de São Bernardo e em toda a 

região do ABC. A recuperação industrial vivenciada ao longo dessa década garantiu emprego 

no setor para uma parcela dos jovens, porém, na maioria dos casos, em empresas de pequeno e 

médio porte, de modo que o bairro jamais voltou a ser uma concentração de trabalhadores 

industriais, como no início de sua formação. Havia, ainda, a presença de empreendedores na 

região, formalizados em função das políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo como 

o Programa do Microempreendedor Individual (MEI) e o regime tributário diferenciado do 

Simples Nacional. Tratavam-se de donos de pequenos comércios como mercadinhos, bares e 

lojas de roupa, por exemplo (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2010; 2012; SADER, 2013; 

POCHMANN, 2013; ARAÚJO, 2013).  

A ampliação da oferta de empregos, ainda que em funções de baixa remuneração, 

possibilitou uma melhoria na renda de muitas famílias do bairro, sobretudo com a entrada da 

segunda geração no mercado de trabalho. Nesse sentido, os avanços alcançados no próprio 

bairro passaram a ser vistos por alguns dos entrevistados da segunda geração como fruto da luta 

individual dos moradores, pois, com o acesso ao mercado de trabalho e, em alguns casos, a 

renda fixa mensal e carteira assinada, as construções das casas foram sendo aperfeiçoadas; o 

acesso ao consumo possibilitou a compra de carros e, para alguns, estar empregado possibilitou 

a ampliação dos níveis de escolarização, por meio do acesso ao Ensino Superior privado, o que 

será mais bem abordado nos capítulos seguintes (GENTILI e OLIVEIRA, 2013; POCHMANN, 

2012). 

A melhoria concreta nas condições de vida nesse período é um argumento 

recorrentemente utilizado por moradores para se referir a Lula como melhor presidente que o 

país já teve. Porém, a partir de 2014, com a imersão do país em uma crise político-institucional 

grave, além do envolvimento do PT em escândalos de corrupção que vinha ocorrendo desde o 

primeiro governo Lula, o sentimento de decepção com os rumos do partido crescia entre a 

população do bairro.  

Realizada essa esquemática discussão sobre as diferentes etapas pelas quais o bairro em 

questão passou desde sua formação, no que tange, sobretudo, ao emprego dos moradores, à 

infraestrutura do bairro e aos modos de percepção e participação políticas, apresentaremos os 

dados coletados a partir do questionário aplicado em uma amostra da população do bairro. 

Foram aplicados um total de 321 questionários domiciliares, dos quais 311 foram analisados, 

pelo fato de seus respondentes atenderem a todos os critérios da pesquisa, sobretudo a faixa 

etária, que deveria condizer com os critérios de definição das gerações, sendo a primeira 
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geração composta pelos nascidos entre as décadas de 1940 e 1960 e a segunda por aqueles que 

nasceram entre 1970 e 1990. 

Assim, se no primeiro capítulo fizemos uma análise geral da população de Ferrazópolis, 

neste apresentamos os dados sobre os indivíduos entrevistados (311 questionários respondidos), 

divididos em duas gerações (considerando a composição de 144 indivíduos na primeira geração 

e 167 na segunda), no que tange aos seus posicionamentos políticos. Tais dados são analisados 

em diálogo com a pesquisa de campo empreendida em diferentes etapas ao longo dos anos de 

2014 e 2016. A Tabela 13 apresenta detalhes sobre as faixas etárias dos informantes de cada 

geração.  

 

Tabela 13 – Incidência de faixa etária para cada geração 

Faixa etária 
Geração 

1 2 

18 a 29 anos 0 77 

30 a 49 anos 28 90 

50 anos ou mais 116 0 

Total 144 167 

n 1= 144; n 2= 167 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 

Vale lembrar que, conforme abordado no capítulo anterior, os dados obtidos em nossa 

pesquisa em diálogo com as informações contidas na base do IBGE demonstram que 

Ferrazópolis conta com uma população atual de 41.313 habitantes, entre a qual há uma 

significativa parcela de migrantes, cerca de 41% da população, oriundos sobretudo de estados 

das regiões nordeste e norte de Minas Gerais. A renda familiar média da população do bairro 

varia de R$ 1.000,00 a R$ 2.500,00, caracterizando-o, portanto, como um bairro com população 

de baixa e média renda. De acordo com o IBGE (2010), em termos de escolarização, a média 

de anos de estudo entre os chefes de domicílios no bairro varia entre 4 e 7 anos. Os dados de 

nossa pesquisa comprovam a baixa escolarização entre a primeira geração, porém demonstram 

que houve um avanço em termos de anos de escolarização, de modo que 57,2% da população 

chegou ao Ensino Médio. Os dados coletados por meio do questionário nos permitem concluir, 

ainda, que parcela significativa não trabalha com carteira assinada (43,8% dos respondentes), 

o que indica o alto índice de emprego informal ou desemprego entre a população pesquisada.  

Dito isto, nos próximos tópicos apresentaremos os dados obtidos sobre o interesse, a 

compreensão e o posicionamento políticos entre as duas gerações analisadas. 
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3.1 Aqui é o centro da política: percepções, compreensão e interesse pela política no 

bairro  

 

Veio estudar política aqui, moça? Veio para o lugar certo, aqui é o centro da política. 

(informação verbal, homem, aproximadamente 25 anos, set. 2014)24 

 

Essa foi uma das primeiras frases ouvidas ao longo da pesquisa de campo. 

Caminhávamos pela zona 2 do bairro na época da campanha eleitoral de 2014 e abordamos um 

rapaz, que saía de um carro adesivado com “santinhos” da candidata a deputada estadual Ana 

do Carmo, para pedir informações sobre a localização de uma rua, quando ele nos pergunta de 

onde éramos; informamos sobre a pesquisa e ele nos afirma que estaríamos no melhor lugar 

para fazer uma pesquisa cujo tema principal era a política. Foi um momento marcante para nós, 

de um lado pelo caráter animador da situação para o desenvolvimento de uma pesquisa sobre 

socialização política e, de outro, porque parecia contribuir para nossa hipótese de que o bairro 

Ferrazópolis teria potencial para a realização deste estudo, em função da percepção, 

aparentemente comum entre os moradores, de que viviam num bairro com ampla tradição e 

envolvimento políticos.  

Em setembro de 2014, ainda nos primeiros meses de realização da pesquisa de campo, 

conforme relatado na introdução o bairro “fervia”. Havia outdoors com imagens de candidatos 

nas portas das casas, quase que exclusivamente com candidatos do PT ou de coligações com o 

partido, panfletagem, carros de som e, nos mais variados espaços do bairro, presenciamos 

discussões acaloradas entre os moradores, que normalmente aconteciam em função do apoio 

manifesto a determinados candidatos a deputados (estaduais e federais) e ao partido dos 

candidatos à presidência, também majoritariamente ao PT e sua candidata, Dilma Rousseff 

(Figuras 7 a 10). 

 

                                                             
24 Ao longo deste capítulo, sobretudo na abertura dos tópicos, faremos uso de relatos de campo e pequenos trechos 

de depoimentos dos moradores coletados durante o desenvolvimento da pesquisa, nas diferentes etapas de sua 

realização, ou seja, observação, questionário e realização de entrevistas, pois muitas dessas cenas e falas 

contribuíram significativamente para a análise dos dados quantitativos. Para uma melhor compreensão do leitor, 

faremos a indicação de nome (quando possível), bem como da idade do morador e da circunstância em que a 

situação foi vivenciada.  
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Figura 7 – Muro de residência na zona 1 

 
Fonte: Acervo pessoal para a pesquisa de campo (2014). 

 
Figura 8 – Fachadas de casas na zona 1 

 
Fonte: Acervo pessoal para a pesquisa de campo (2014). 
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Figura 9 – Confecção de bandeiras do PT em residência na zona 3 

 
Fonte: Acervo pessoal para a pesquisa de campo (2014). 

 

Figura 10 – Vista para a zona 3 

 
Fonte: Acervo pessoal para a pesquisa de campo (2014). 
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Ao longo da campanha eleitoral de 2014, era comum encontrar pelo bairro elementos 

iconográficos do apoio manifesto aos candidatos e partidos, principalmente ao PT. De acordo 

com os dados coletados por meio da aplicação do questionário, bem como pelas entrevistas e 

observações, não seria incorreto afirmar que persiste no bairro traços de uma tradição política 

relacionada ao movimento operário, ao PT e à CUT. Isso diz respeito à compreensão da 

importância da luta para a conquista de direitos, bem como da importância de que exista um 

partido político de trabalhadores, formado por trabalhadores, que se mostre mais próximo da 

população e que “governe para os pobres”, ou seja, que apresente propostas de geração de 

emprego e, consequentemente, de melhoria de vida.  

Apesar da percepção inicial de que os moradores do bairro Ferrazópolis estariam 

fortemente ligados a atividades políticas, é preciso questionar essa visão homogênea sobre os 

comportamentos políticos dessa comunidade, visto que inúmeras situações de pesquisa 

contrariaram essa primeira imagem, sobretudo após o período de campanha eleitoral de 2014, 

como podemos observar no trecho a seguir na declaração de um morador do bairro: “A pesquisa 

é sobre política? Não quero nem ouvir falar, detesto política, só tem o que não presta!” 

(informação verbal, homem, aproximadamente 50 anos de idade, ago. 2015). 

Essa resposta, ouvida em uma situação de abordagem para aplicação do questionário, 

não foi um caso isolado, de modo que outras respostas de conteúdo semelhante foram 

recorrentes. Os dados coletados demonstraram que parcela significativa dos moradores parece 

não ter interesse em falar sobre política, especialmente com “estranhos”.  

Para uma melhor compreensão sobre o interesse dos moradores em relação à política, 

apresentamos o Gráfico 9, que traz as declarações dos membros das duas gerações sobre esse 

aspecto.  
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Gráfico 9– Interesse por política, por geração (%) 

 
n 1= 144; n 2= 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 

 

É possível observar que em ambas as gerações a maioria dos respondentes se declara 

como pouco ou nada interessado por política. Entendemos que esses índices podem estar 

ligados à própria compreensão do que é política por parte de uma grande parcela da população 

do bairro, via de regra, baseada naquilo que se relaciona estritamente à esfera administrativa do 

Estado. Trata-se, assim, de uma percepção da política marcada por um conhecimento difuso 

sobre partidos políticos, eleições e afazeres de políticos profissionais, na ampla maioria 

dos casos sem nenhum critério ideológico. A partir da realização de entrevistas com 

moradores do bairro notamos, inclusive, que mesmo entre alguns militantes a compreensão da 

política está fortemente ligada ao funcionamento de esferas da administração pública e que sua 

atividade militante, seja em fábrica, seja em sindicatos e associações de bairro, por vezes sequer 

chega a ser compreendida como atividade política.  

Essa ausência de uma compreensão da política em seu sentido mais amplo nos leva a 

pensar sobre as desigualdades que marcam as possibilidades de politização da população em 

geral. A politização está ligada à aquisição de competência política, que pode ser definida como 

a compreensão e capacidade de operar termos e ideias que são próprios da política (ou do jogo 

político), como por exemplo, a compreensão do funcionamento dos sistemas de governo e da 

máquina de funcionamento do Estado e das instituições; a capacidade de se enquadrar em um 

eixo ideológico e a aquisição de demais saberes técnicos específicos inerentes ao universo 

político que podem incidir sobre o modo de se comportar, de falar, vestir, entre outros (GAXIE, 
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1987; CANEDO, 2002). A aquisição de competência política poderia, então, variar em função 

de diferentes aspectos, tais como o nível de escolarização, o sexo, a idade e o meio social. Nesse 

sentido, vale lembrar que a população de Ferrazópolis não é altamente escolarizada e, entre a 

segunda geração, que em sua maioria chegou ao Ensino Médio, destacamos a quase inexistência 

de uma educação política nas escolas frequentadas por esses jovens. De acordo com a literatura 

especializada, os níveis de escolarização guardam relação com os níveis de compreensão 

política dos indivíduos. Estudos apontam para a importância da escola no aprendizado da 

política e na convivência democrática, pois essa instituição se faz presente na vida das pessoas 

desde muito cedo e teria, juntamente com a família, papel crucial na socialização política dos 

indivíduos, contribuindo para a formação dos cidadãos (BAQUERO; BAQUERO, 2007; 

FUKS, 2011; 2014).  

A escola e os pais são, então, os principais meios de transmissão de conhecimento 

político para os jovens, o que por sua vez é fortemente influenciado pela classe social de 

pertença dos indivíduos. Nesse sentido, a politização desigual dos diferentes indivíduos também 

estaria relacionada às posições sociais que ocupam, e isso incide sobre a possibilidade de 

aquisição de diferentes capitais, como o capital cultural e o capital político (GAXIE, 1987; 

1985; BOURDIEU, 1998; 1974; 2008b). Ainda assim, vale destacar que eventos importantes 

na socialização política, como a participação em uma greve ou manifestação, entre outros, 

podem vir a promover uma maior aproximação com elementos políticos e, consequentemente, 

contribuir para a aquisição de competências políticas entre os indivíduos (FUKS, 2011; 2012; 

2014; BAQUERO; BAQUERO, 2007).  

Assim, não seria incorreto afirmar que as posições e opiniões sobre política entre os 

indivíduos analisados nesta tese se formaram a partir de um conjunto de experiências que 

possuem relação direta com o espaço social ocupado por eles e pelas relações cotidianas que 

vivenciaram. Trata-se de uma prática política que, mesmo quando não entendida enquanto tal, 

por muitas vezes atrelada apenas a questões de sobrevivência ou a necessidades “de pobre”, é 

forjada exatamente em função da necessidade e das dificuldades relacionadas à manutenção da 

própria existência, enfrentadas dia a dia, algo comum às classes populares (COLLOVALD; 

SAWICKI, 1991).  

Para tentar obter informações mais precisas, cruzamos essa informação com a variável 

sexo, conforme as tabelas seguintes (Tabelas 14 e 15). 
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Tabela 14 – Interesse por política segundo sexo – 1ª geração 

Você se interessa por política? 

 Muito Pouco Nada 
Não sabe/ 

Não respondeu 
Total 

Sexo 
Feminino 16 30 26 0 72 

Masculino 20 27 24 1 72 

Total 36 57 50 1 144 

n= 144 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 
 

Tabela 15 – Interesse por política segundo sexo – 2ª geração 

Você se interessa por política? 

  Muito Pouco Nada Total 

Sexo 
Feminino 14 37 36 87 

Masculino 21 33 26 80 

Total 35 70 62 167 

n= 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 

 

Embora a tendência geral das respostas entre os moradores das duas gerações seja o 

pouco ou nenhum interesse por política, observando os extremos (“muito” e “nenhum 

interesse”) há uma incidência maior de mulheres que afirmam não se interessar por política. 

Sobre esse ponto, na sociedade em que vivemos, marcada por fortes relações de desigualdade, 

dentre elas a de gênero, podemos inferir que tais diferenças se devam à existência de uma 

socialização diferenciada para homens e mulheres, pois, segundo Schmidt (2000, p. 87, grifos 

do autor):  

 

As mulheres, em si, não são nem mais nem menos alienadas, apolíticas, interessadas 

ou participativas que os homens. O que existe são condicionamentos sociais 

específicos na vida dos indivíduos, que contribuem para a politização ou 

despolitização. Por muito tempo, as condições sociais em todo o planeta pesaram 

contra a politização da maioria das mulheres. Atualmente em boa parte das sociedades 

ocidentais as mulheres já têm força razoável na arena política, mas em nenhum país 

há uma real igualdade política entre homens e mulheres.  

 

Assim sendo, destacamos outro fator que consideramos importante para a compreensão 

das percepções políticas dos moradores no que diz respeito às maneiras como as duas gerações 

se mantêm informadas sobre política, o que pode ser observado nos dados da Tabela 16: 
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Tabela 16 – Maneira como se mantém informado em relação à política – 1ª e 2ª gerações 

n 1= 144; n 2= 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 

 

Embora a televisão venha perdendo espaço para outras mídias, como a internet e as 

redes sociais, observa-se que esse ainda é o meio preferencial para obter informações sobre 

política para ambas as gerações. Os mais diversos telejornais têm pautas diárias sobre política, 

jornalistas falam todos os dias sobre política para milhões de brasileiros, comentaristas políticos 

passaram a ser celebridades e mesmo aqueles com opiniões polêmicas e controversas vêm 

ganhando cada vez mais notoriedade e até legitimidade em diferentes meios sociais. Assistimos 

a um processo de midiatização da política que, embora contribua para sua banalização, possui 

também um aspecto positivo, na medida em que insere a política no cotidiano privado das 

famílias (MUXEL, 2008). Entre os moradores que participaram da pesquisa observamos que, 

mesmo diante dos relatos de desinteresse, diferentes assuntos sobre política chegam até as 

pessoas. A maioria dos moradores afirma que se mantém informado sobre política, ainda que 

pela TV, e, de um modo ou de outro (principalmente no período eleitoral), acaba falando sobre 

esse assunto. Nesse sentido, vale destacar que, recentemente, em função da crise política sem 

precedentes vivenciada no país, a política tem sido pauta diária em diversas mídias, nos mais 

diversos meios de informação, mesmo fora do período de campanha eleitoral. 

Ainda nesse sentido, de acordo com Setton (2005), as mídias têm papel fundamental no 

processo de socialização contemporâneo e, no que diz respeito especificamente à socialização 

política, Schmidt (2000) trata da influência que os meios de comunicação podem exercer sobre 

a informação e o conhecimento dos indivíduos sobre política, lembrando que as mensagens 

recebidas são também “[...] mediadas por diversos fatores, como as conversas com outras 

Meio de informação 1ª geração (%) 2ª geração (%) 

TV 72,9 74,3 

Jornais e revistas 2,1 5,4 

Internet 3,5 10,8 

No trabalho 2,8 0,6 

Com a família 2,1 1,2 

Com os amigos 10,4 3,6 

Na igreja/no templo 0,7 - 

Na Associação de Bairro 0,7 - 

Na ONG que frequento 2,8 2,4 

No sindicato - 0,6 

Na escola/faculdade - 1,2 

Não sabe/Não respondeu 2,1 - 
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pessoas, o ambiente de trabalho e lazer, o nível de instrução e informação” (SCHMIDT, 2000, 

p. 74).  

Entre as famílias que participaram da pesquisa, a TV segue sendo o meio majoritário de 

informação sobre política, pois ela tem uma função quase onipresente no cotidiano de parcela 

significativa das famílias, ocupando ainda papel de destaque na própria decoração das casas, 

estando quase sempre imponente nas salas das casas (ou em espaços que o valham), o que desde 

os anos 1980 é muito comum em famílias de classes populares (ZALUAR, 1994).  

Nesse sentido, com base nas informações coletadas a partir das entrevistas, foi possível 

obter maior clareza sobre o impacto que os diferentes tipos de mídia exercem sobre a formação 

das opiniões em ambas as gerações. No que tange à TV, meio preferencial de informação 

utilizado pelos moradores, os telejornais são as principais fontes utilizadas para esse fim e as 

informações por eles apresentadas são consideradas críveis, a ponto de alguns nem cogitarem 

questionar o que lhes é apresentado como a “verdade dos fatos”. Por outro lado, a programação 

televisiva não é vista como uma fonte tão confiável por parte dos entrevistados, sobretudo entre 

aqueles que possuem comportamento político caracterizado pelo engajamento. Esses 

indivíduos utilizam a TV como fonte de informação, porém acreditam que as grandes redes de 

comunicação do país agiriam de maneira tendenciosa, o que foi relatado por membros das duas 

gerações analisadas. 

Vale citar que, no processo inicial desta pesquisa ponderamos compreender a maneira 

como os indivíduos analisados, que de algum modo fizeram parte da história do PT, 

vivenciariam os governos petistas à partir de 2002.  Embora esse não tenha sido um de nossos 

objetivos centrais, é possível afirmar que, o início dos anos 2000 compreendia um momento de 

mudança, tanto para a população, quanto para o partido, pois o início dessa década marca 

também um período de alterações radicais na dinâmica interna do PT, mesmo antes da primeira 

posse de um candidato do partido ao cargo de presidente. Entre essas mudanças, destacamos a 

extinção dos núcleos de formação nos bairros, originários das Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs). Até então, em Ferrazópolis, desde 1982, esse núcleo constituía um espaço de discussão 

do partido com sua base (SINGER, 2012; SINGER; LOUREIRO, 2016; SECCO, 2011). 

Alguns poucos moradores se queixaram da extinção dos núcleos do que entendiam 

como importante instrumento de formação e discussão política no bairro, reclamação que foi 

mais constante entre a parcela de militantes e engajados com o PT. Vale destacar que, entre 

aqueles que seguem com alto nível de engajamento político, muitos ainda exercem práticas 

parecidas com aquelas adotadas nos núcleos: fazem reuniões entre moradores e lideranças 
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políticas nas associações de bairro e, muito frequentemente, em suas residências. Trata-se, 

portanto, de uma prática política comum a alguns moradores do bairro, influenciada pelo modo 

de se fazer política presente nos primeiros anos de existência do PT e que também pode ser 

observada em outros pontos de bairros populares e da periferia paulistana. Vale citar que 

atualmente ainda se observa, entre alguns moradores da primeira geração, a permanência dessas 

práticas políticas, porém isso ocorre de maneira bem menos intensa.  

As informações coletadas e observações realizadas durante a pesquisa levam a crer que, 

em meio à crise política que vivemos, bem como à crise de popularidade que o PT vem 

enfrentando até mesmo em locais considerados “bastiões eleitorais do partido”, como é o caso 

de Ferrazópolis, o preço pago pela ausência de espaços como os núcleos parece ter sido mais 

alto do que se imaginava, pois são muito poucos, ou quase inexistentes, os atuais espaços para 

formação de base partidária.  

Vale lembrar que a ausência de espaços de discussão e formação política, que 

constituíam também espaços de informação sobre o assunto, impacta fortemente a formação 

das opiniões políticas dos indivíduos. Assim, quando a TV assume o lugar de meio preferencial 

de obtenção desse tipo de informação, exerce também uma função socializadora, pois acarreta 

forte influência sobre a visão que os moradores de diferentes gerações do bairro têm sobre 

política e sobre o próprio PT, principalmente entre aqueles que se dizem desinteressados por 

política, embora existam nuances e variações dessa influência, na medida em que alguns 

reconhecem que não se pode confiar em tudo o que é apresentado pela TV. Isso pode ser 

observado na própria fala dos moradores: 

 

Eu sinceramente nem gosto de ligar a TV, embora meus pais fiquem com ela ligada 

24 horas para saber o que estão falando sobre a crise e sobre o PT, para saber de que 

maneira eles vão abordar os problemas, embora todos nós sabemos que a TV sempre 

coloca a culpa de tudo no PT eles assistem. Mas eu, embora acabe ouvindo também, 

porque a TV ocupa o centro de tudo e as vezes até queira saber de algo, prefiro evitar. 

(informação verbal, Luciana Domingos, 33 anos de idade, entrevista de pesquisa, 

2016) 

Eu não gosto de ver jornal, é só roubalheira, a gente fica até triste. Mas eu vejo, né? 

A gente precisa se informar e o jeito mais fácil é a TV mesmo e o rádio também. Eu 

não acho que o jornal fale mentira, mas acho que eles falam demais do PT, todos os 

dias estão falando do Lula na TV. (informação verbal, Lúcia Ferreira, 60 anos de 

idade, entrevista de pesquisa, 2016) 

Olha, você assiste jornal? Pois é, todo dia sai uma roubalheira nova do PT aí, todos 

roubam, político nenhum presta, a TV mostra pra gente, não esconde nada, mantém 

todo mundo informado, é só ligar. (informação verbal, Roberto, aproximadamente 60 

anos, relato ouvido em campo, 2014) 
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Dando continuidade à discussão sobre os meios de informação sobre política, outro dado 

que chama a atenção é o uso da internet para este fim, com destaque para a porcentagem 

encontrada entre a segunda geração (10,8%), que aumenta muito em relação à primeira (3,5%). 

De acordo com Morais e Baquero (2014, p. 1), “a internet e as redes sociais estão gerando um 

ambiente propício para novas formas de interação social entre o campo político e a sociedade”. 

Os autores afirmam que a internet vem se firmando como instância de socialização política – 

ganhando cada vez mais força – e apontam para sua capacidade de estruturação de valores 

políticos. Embora o número de pessoas que a utilizam como fonte de informação sobre política 

no universo analisado ainda seja pequeno, seu crescimento é notável, principalmente entre a 

geração mais jovem.  

Ressaltamos mais uma vez a importância do cenário atual e das mudanças por ele 

provocadas no que tange ao espaço que a política ocupa na vida das pessoas, inclusive na 

maneira como se veicula e se obtém informação sobre política. Antes desse cenário de crise, a 

informação sobre política tendia a ser procurada com maior intensidade no período de 

campanha eleitoral; os dados coletados em 2014 apontam que a exceção ficava por conta 

daqueles que buscam informações em organizações associativas como ONGS e sindicatos. 

Porém, atualmente, a política vem tomando uma dimensão maior na vida das pessoas, de modo 

que sua midiatização ocorre de maneira mais acentuada também fora do período eleitoral. 

Consequentemente, a política tem feito cada vez mais parte do cotidiano dos moradores do 

bairro; mesmo quando não é amplamente discutida no meio familiar, a temática acaba ganhando 

maior espaço também nesse ambiente. Tais afirmações se baseiam em algumas visitas 

realizadas em Ferrazópolis ao longo dos anos de 2015, 2016 e início de 2017. Após a eleição 

presidencial, parecia que a política não era o maior interesse entre os moradores, mas, à medida 

que a crise se acentuou, sobretudo nos meses que antecederam o impeachment e, desde então, 

as alterações no cenário político se intensificaram e os debates políticos inundaram as conversas 

e relações do bairro. Notamos, então, a permanência de rodas de conversa sobre política, nas 

quais se discutiam, sobretudo, a imagem negativa da administração pública e os escândalos 

constantes de corrupção envolvendo os mais diversos partidos e políticos. Tais elementos têm 

feito parte do cotidiano dessas pessoas, ainda que de maneiras variadas, e de um modo ou de 

outro têm contribuído para a ampliação de uma troca sobre política entre elas, ou, em outras 

palavras, uma ampliação do que Muxel (2008) classifica como o intercâmbio de diferentes 

percepções e reações políticas entre os indivíduos.  
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Ainda assim, com a política tomando uma dimensão maior na vida das pessoas em 

função do contexto de crise e de grande midiatização de questões a ela relacionadas, a pesquisa 

aponta que muitos moradores se posicionam publicamente como pouco ou nada interessados 

por política. Nesse sentido, algumas variáveis podem contribuir para melhor entendimento 

desse dado revelado pela pesquisa, conforme as tabelas abaixo (Tabela 17 e 18). 

 

Tabela 17 – Cruzamento de variáveis: família discutia política na sua infância x interesse 

por política – 1ª geração 

Sua família discutia política na 

sua infância? 

Você se interessa por política? 

Muito Pouco Nada 
Não sabe/Não 

respondeu 
Total 

 

Sim 23 23 10 0 56 

Não 13 34 40 0 87 

Não sabe/Não respondeu 0 0 0 1 1 

Total 36 57 50 1 144 

n 1= 144 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 

 

Tabela 18 – Cruzamento de variáveis: família discutia política na sua infância x 

interesse por política – 2ª geração 

Sua família discutia  

política na sua infância? 

Você se interessa por política? 

Muito Pouco Nada Total 

 
Sim 28 31 26 85 

  
Não 7 39 36 82 

Total 35 70 62 167 

n 2= 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 

 

Observa-se que há forte relação entre o fato de haver discussão sobre política na infância 

ou adolescência e o interesse por política. Nesse sentido, reafirmamos que a família é uma 

importante instância de socialização política, considerada fundamental, pois é justamente 

durante os primeiros anos de vida que são formadas disposições mais duráveis (PERCHERON, 

1993; BOURDIEU, 2008b).  

Mesmo que a socialização no meio familiar não ocorra de maneira consciente ou 

intencional e voltada para a política, os modelos de comportamento dos pais são capazes de 

influenciar a maneira de conceber e se relacionar com o político, por parte dos filhos, como é o 

caso de se interessar ou não pelo tema (MUXEL, 2008; 2010; FUKS; PEREIRA, 2011).  
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É preciso destacar que as questões afetivas também estão diretamente relacionadas ao 

modo como os indivíduos constroem sua “personalidade política”, influenciando o 

comportamento e posicionamento dos indivíduos, como foi possível notar em alguns casos de 

filhos que alegam ter desinteresse e até mesmo aversão à política por conta da dedicação quase 

exclusiva do pai a atividades com dessa natureza (MUXEL, 2008; PERCHERON, 1974; 1993). 

 

3.1.1 Interesse e atuação política 

 

Pesquisadora: Você acha que as pessoas devem se unir para lutar pelos seus direitos? 

Responda, por favor, se acha muito, pouco ou nada importante.  

 

Moradora (mulher, 35 anos de idade): Ah! É muito importante as pessoas se unirem 

e lutar. Todo mundo deveria fazer isso, pois, se não for assim, a gente não consegue 

nada.  

 

Pesquisadora: Você já participou de alguma organização associativa? Pode ser ONG, 

pastoral, sindicato, associação de bairro, ou algo parecido. 

 

Moradora (mulher, 35 anos de idade): Ah não, eu nunca participei disso não. 

(Anotações de caderno de campo a partir de informações verbais, out. 2015).  

  

 

Esse diálogo aparentemente contraditório não se deu apenas com um indivíduo ao longo 

do período de aplicação do questionário. Na verdade, um significativo número de moradores 

(90,4% dos pesquisados) apresentou respostas parecidas: são absolutamente favoráveis à união 

dos cidadãos para lutar por direitos, porém, cerca de 60% jamais participaram de alguma 

organização associativa para esse fim, tampouco tomaram parte em ações coletivas como 

passeatas, assembleias ou plenárias, conforme se observa nos gráficos 10 e 11, que mostram os 

percentuais, por geração, da importância atribuída à união na luta por direitos, bem como da 

participação em organizações associativas. 
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Gráfico 10 – Grau de importância atribuída à união das pessoas na luta por direitos por geração (%) 

 
n 1= 144 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 

 

Gráfico 11 – Participação em organização associativa por geração (%) 

 
n 2= 167  

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 

  

Os dados demonstram ainda que a tendência de não participação em qualquer organização 

associativa aumentou significativamente na segunda geração. Como informado no início deste 

capítulo, esses locais de participação eram basicamente as associações de bairro e as pastorais 

das igrejas católicas. Nas associações de bairro, a presença maior é de membros da primeira 

geração, tradicionais lideranças do bairro, conforme nos relataram os membros dos seus 

conselhos. Vale lembrar, ainda, que a extinção dos núcleos de bairro (do PT) e a diminuição 

das discussões sobre política realizadas nas casas dos moradores são fatores podem ter 

contribuído, entre outros, para esse afastamento da segunda geração de organizações e 
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associações desse tipo. Já no que tange ao menor engajamento em pastorais (embora a maioria 

da população se declare católica, cerca de 56,6% dos respondentes, e a participação em 

pastorais figure como uma das principais formas de engajamento em organizações entre os 

moradores), uma das explicações possíveis está relacionada com a diminuição do número 

católicos no bairro, dado que isso acompanha a tendência geral da população brasileira (IBGE, 

2010).  

Ainda sobre esse aspecto do comportamento político das gerações analisadas (o baixo 

engajamento em organizações associativas), caberia reafirmar a ideia de haver particularidades 

no que diz respeito à “tradição ou cultura política” existente no bairro. Observamos que, embora 

uma parcela dos moradores tenha se engajado nas greves dos metalúrgicos do ABC ou em 

demais causas (muitas delas relacionadas às movimentações grevistas), muitos não partilharam 

dessa experiência ou, pelo menos, não a vivenciaram nos mesmos termos. Os moradores que 

não se engajaram, reagiram aos movimentos políticos que perpassaram a história da região e 

do próprio bairro com manifestações ou condutas menos radicais, seja apenas manifestando 

concordância ou discordância em relação a esses acontecimentos entre os pares, seja em 

conversas com vizinhos e amigos do bairro, na igreja ou até mesmo no ambiente privado, entre 

a família, o que não implica necessariamente uma participação prática efetiva nos movimentos. 

Outro fator a ser citado é que alguns trabalhadores metalúrgicos participaram das greves por se 

julgarem levados a participar, pois não se sentiam à vontade em contrariar a maioria, ou, ainda, 

por um elemento inerente à questão da dignidade do trabalhador metalúrgico à época, qual seja, 

o fato de se sentir envergonhado em não aderir à luta operária enquanto companheiros sofriam 

por lutar por direitos para toda a categoria (ABRAMO, 1999; TOMIZAKI, 2005). Em ambos 

os casos, muitos trabalhadores não entendiam exatamente a participação em greves como algo 

relacionado a uma atividade propriamente política, o que ficou comprovado pelas entrevistas 

realizadas com moradores do bairro desde a nossa pesquisa de mestrado.  

Vale destacar que, entre os moradores que declararam já ter participado de alguma 

organização associativa na primeira geração, as mais frequentes foram o Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC (13,9%), seguido por outros sindicatos (9,1%); depois estão as pastorais 

católicas (6,3%), as associações de bairro (2,8%) e, por fim, as ONGs (2,1%). Já na segunda 

geração, as organizações mais citadas foram três: pastorais católicas (5,4%), sindicatos (4,8%) 

e, por fim, ONGs (4,2%). 

Os dados demonstram ainda que a quantidade de jovens que não participam de nenhuma 

organização associativa é superior à da primeira geração, porém, ao analisar o contexto de 



94 

 

realização da pesquisa e a quantidade de entrevistados para a população do bairro, é possível 

afirmar que, mesmo reduzida, a participação da segunda geração em organizações associativas 

ainda é significativa, apesar de muitas vezes essa participação não ser muito efetiva e se 

restringir a associações formais, como sindicatos, por exemplo. O fato é que esse elemento pode 

ser observado como uma prática que aponta mais para a permanência do que para a ruptura 

entre as gerações analisadas. 

 

3.2 Enquadramento no eixo ideológico direita e esquerda 

  

Se eu sei o que é direita e esquerda? Bom, a Bíblia já diz, o certo é o direito. Aquele 

que senta à direita do pai. (informação verbal, mulher, 40 anos de idade) 

Acho que a direita é o PT, porque foi quem agiu pelos trabalhadores. Antes, no 

governo FHC, não tinha emprego e hoje tem; quem faz o bem está do lado direito. 

(informação verbal, mulher, 40 anos de idade) 

Não, minha fia, não sei nada dessas coisas. (informação verbal, mulher, 60 anos de 

idade) 

Ah, claro que sei, direita é o governo e esquerda é oposição. (informação verbal, 

homem, 50 anos de idade)25 

 

Com base no que foi apresentado até aqui, já sabemos que, embora apresentem 

significativo envolvimento e engajamento político, os moradores de Ferrazópolis, em sua 

grande maioria, não possuem uma compreensão da política que se sustente em quadros 

ideológicos bem delimitados. No que tange à compreensão das noções de direita e esquerda26, 

é notável a dificuldade de parcela significativa dos respondentes (47,9% afirmam não saber o 

significado político do termo esquerda e 49,2% não compreendem o termo direita) em operar 

com essas categorias, de modo que, ao serem perguntados sobre esses termos em específico, 

era muito comum ouvir respostas como “não sei”, “nunca ouvi falar”. Sabemos que tais 

respostas podem ainda mascarar a falta de conhecimento sobre os termos e, consequentemente, 

a incapacidade de se posicionar no eixo ideológico direita–esquerda, o que, por sua vez, está 

                                                             
25 Anotações de caderno de campo realizadas pela autora, de maio a dezembro de 2015. 
26 De acordo com Bobbio (1995, p. 32 e 75), embora o significado original da dupla direita e esquerda tenha sido, 

inicialmente, pautado pela influência religiosa, carregando uma conotação valorativa unívoca, na medida em que 

a direita teria valor superior à direita, por definição, desde a Revolução Francesa “direita e esquerda são dois 

termos antitéticos que há mais de dois séculos têm sido habitualmente empregados para designar o contraste 

entre as ideologias e os movimentos [em] que se divide o universo, eminentemente conflitual, do pensamento e 

das ações políticas”.  
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relacionado com determinados capitais, sobretudo cultural e escolar (BOURDIEU, 1977; 

GAXIE, 1987).  

As ciências políticas lidam com uma noção que pode contribuir para avançar nesse 

debate: trata-se do termo sofisticação, conhecimento ou expertise política, comumente utilizado 

para a compreensão do comportamento político e que diz respeito ao fato de que diferentes 

níveis de sofisticação proporcionariam apreensões políticas distintas, o que por sua vez seria 

capaz de influenciar as decisões políticas dos indivíduos. A sofisticação política seria, portanto, 

“[...] um atributo medido por meio das informações e declarações dos indivíduos sobre 

assuntos, atores e instituições políticas” (FUKS; PEREIRA, 2011, p. 124; CAMPBELL, 1960). 

Com efeito, observa-se que a sofisticação ou o conhecimento político seria distribuído 

desigualmente entre a população, pois depende de variáveis como a posição de classe, a 

escolarização e a participação política no ambiente familiar. Assim, estudos sobre a socialização 

política seriam uma das principais agendas de pesquisa que tratariam das origens dessa 

distribuição desigual, por meio da análise das experiências de socialização e dos tipos de 

ambiente frequentados que teriam redundado nos diferentes modos de lidar e compreender a 

política, sendo eles mais sofisticados ou não (FUKS; PEREIRA, 2011).  

Nesse sentido, por meio de dados coletados recentemente em diferentes localidades da 

periferia de São Paulo, observou-se que, de fato, os termos direita e esquerda não fazem sentido 

para a população desses locais, assim como não representam eixos ideológicos que possam vir 

a demarcar um posicionamento político. O mesmo ocorre com os moradores de Ferrazópolis, 

conforme apontam os dados coletados em nossa pesquisa (ver gráficos 12 e 13). Vale frisar 

novamente que esses indivíduos têm suas opiniões e percepções políticas forjadas a partir de 

uma realidade marcada pela precariedade e necessidade de estabelecer estratégias para garantir 

uma vida minimamente digna, e que isso muitas vezes não leva a uma compreensão política 

refinada e capaz de operar construções consideradas mais sofisticadas, materializando, 

portanto, a distribuição desigual desse conhecimento sofisticado (COLLOVALD; SAWICKI, 

1991; FPA, 2017). 

Assim sendo, observemos os gráficos a seguir, cujos dados trazem as respostas dadas 

pelos informantes sobre a compreensão dos termos políticos “direita” e “esquerda”. 
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Gráfico 12 – Entendimento do significado do termo “esquerda” para a política – por geração (%) 

 
n 1= 144; n 2= 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 
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Gráfico 13 – Entendimento do significado do termo “direita” para a política – por geração (%) 

 
n 1= 144; n 2= 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 
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voto para presidente, concluiu que a maior parcela dos eleitores não sabe definir tal termo; 

porém, o autor traz uma importante contribuição ao afirmar que, mesmo sem operar essa 

definição, a identificação ideológica seria um dos fatores que orientariam a decisão do voto, 

pois se trata, segundo o autor, de um conhecimento intuitivo que permitiria ao eleitor se colocar 

em uma escala de posicionamento, baseada em suas inclinações, ainda que seja uma posição 

cognitivamente desestruturada. Nesse sentido, vale destacar a hipótese de que, mesmo sem 

saber exatamente o que significam os termos direita e esquerda, o indivíduo teria inclinações a 

se posicionar no momento da escolha do voto, que seriam forjadas ao longo do processo de 

socialização, assim como por sua posição social, o que, no caso da maior parcela dos moradores 

de Ferrazópolis, direciona para o Partido dos Trabalhadores, pois se trata do partido que surgiu 

em meio à mobilização política que foi fruto do desenvolvimento do próprio bairro e do 

movimento operário, especialmente do sindicato dos metalúrgicos, categoria à qual grande 

parte dos moradores já pertenceu. 

No mesmo sentido, os dados apontam para o fato de que o entendimento do PT enquanto 

único partido que foi capaz de promover melhorias concretas nas vidas dos moradores que se 

reconhecem como trabalhadores e pobres é presente em uma parcela bastante significativa dos 

moradores de ambas as gerações. Assim, foram recorrentes os casos em que a segunda geração 

partilhava da percepção de seus pais sobre o PT e reproduzia, inclusive, o argumento de ter sido 

este o único partido que promoveu melhorias para os mais carentes, quando questionada sobre 

partidos políticos.  

Ainda discutindo as tendências políticas presentes nos comportamentos dos moradores 

do bairro, é preciso destacar a existência de elementos característicos do lulismo27, o que 

aparece principalmente entre a primeira geração, mas reverbera também na segunda, que 

majoritariamente justifica suas preferências políticas alinhadas ao PT em função do 

posicionamento dos pais ou de pessoas próximas de seu convívio no próprio bairro, num 

                                                             
27 Segundo Singer (2012, p. 15-21, grifos nossos), o lulismo pode ser caracterizado como uma agenda política, 

proveniente de um realinhamento no eleitorado brasileiro, materializado a partir de 2006. Trata-se do “[...] 

encontro de uma liderança, a de Lula, com uma fração de classe, o subproletariado”, por meio do programa cujos 

pontos principais foram delineados entre 2003 e 2005: combater a pobreza, sobretudo, onde ela é mais 

excruciante tanto social quanto regionalmente, por meio da ativação do mercado interno, melhorando o consumo 

da metade mais pobre da sociedade [...] sem confrontar os interesses do capital. [...] O subproletariado, 

reconhecendo na invenção lulista a plataforma com que sempre sonhara – um Estado capaz de ajudar os mais 

pobres sem confrontar a ordem – deu-lhe suporte para avançar”. Vale destacar que o que vem sendo apresentado 

por Singer como subproletariado faria parte de uma parcela das classes populares, inclusive aquela com a qual 

lidamos em nossa pesquisa, uma população de trabalhadores empobrecida, que se concentra em empregos 

precários, com salários baixos, ou até mesmo trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores que, para 

obter uma média de renda fixa mensal, trabalham como seus próprios patrões por jornadas intensas que chegam 

a 16 horas diárias (SOUZA, 2012).  
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exemplo bastante claro da importância da transmissão intergeracional em atuação nos modos 

com que tais grupos se relacionam com a política.  

Assim sendo, acreditamos ser necessário nos remeter ao processo histórico e político 

que conduziu à formação do que se denominou lulismo, que, segundo Singer (2012, p. 9), 

“existe sob o signo da contradição, conservação e mudança, reprodução e superação, decepção 

e esperança”. Dado seu caráter ambíguo, trata-se de um fenômeno de difícil interpretação. De 

modo sumário, o lulismo teria sido colocado em prática ao longo dos anos 2000, nos governos 

petistas, por meio de um reformismo fraco, que buscava conciliar o desenvolvimento do 

capitalismo com alguma inclusão social, ainda que esta inclusão tenha se dado em meio a um 

violento processo de valorização do capital28, “[...] implicando em uma integração que, 

contraditoriamente, não significava necessariamente cidadania” (SINGER; LOUREIRO, 2016, 

p. 13).  

Ainda assim, vale lembrar que se tratava de alguma inclusão e que, apesar da faceta dura 

da inserção no capitalismo selvagem, resultou em melhorias absolutamente concretas na vida 

da população mais pauperizada e socialmente vulnerável, como parte dos moradores de 

Ferrazópolis. No mesmo sentido, esse conjunto de políticas foi também capaz de proporcionar 

mudanças significativas nas vidas dos familiares dos moradores do bairro que viviam em 

situações graves de vulnerabilidade social no interior do Nordeste, fator este que é evocado pela 

imensa maioria dos moradores como um dos maiores feitos de Lula e do PT. 

Nesse sentido, poderíamos afirmar que há entre os moradores do bairro, em função do 

histórico de desenvolvimento do bairro, ligado ao PT, bem como por efeitos do lulismo, uma 

percepção política clara sobre os efeitos positivos e concretos dos governos do PT, em níveis 

federal e municipal, sobre a melhoria de diferentes aspectos de suas vidas e da vida de suas 

famílias, o que fortalece, em seus discursos, a defesa do partido e, principalmente, de Lula.  

Retomando o processo que conduziu à formação do lulismo, não podemos negligenciar 

o fato de que a eleição de Lula teve um significado muito especial para a região do ABC 

Paulista, tendo sido vivida por muitos metalúrgicos como o ápice do movimento operário da 

região, cujas primeiras páginas começaram a ser escritas durante a onda grevista deflagrada em 

                                                             
28 Nesse sentido, é preciso ressaltar que não há consenso em torno do lulismo, conscientes das diferentes visões 

acerca do conceito, justamente no que diz respeito à conciliação e ao tipo de inserção dos trabalhadores e das 

parcelas empobrecidas no sistema capitalista. A literatura consultada apresenta, ainda, duras críticas à 

interpretação do lulismo como uma superação dialética do populismo e, atualmente, o próprio Singer, que cunhou 

o termo, tem apontado as contradições (cada vez mais evidentes) em torno desse fenômeno, que teriam inclusive 

desembocado na grave crise política enfrentada pelo país nos últimos anos (SINGER; LOUREIRO, 2016; 

BRAGA, 2016; BOITO JR., 2016). 
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1978, principalmente, entre aqueles que se engajaram no desenvolvimento do PT, entre os quais 

se inclui ampla parcela da primeira geração de moradores do bairro. Trata-se de trabalhadores 

que, mesmo afastados do emprego na indústria, de atividades sindicais e até mesmo do partido, 

se viam e se reconheciam na figura de Lula, um homem que fizera parte da história de vida de 

muitos deles. Para essa parcela da população que analisamos, o lulismo foi, sim, um forte 

elemento definidor de voto e suas contradições não eram necessariamente compreendidas entre 

os moradores. Para eles, o que estava em jogo eram, de fato, as ligações políticas e afetivas 

que possuíam com o PT, principalmente com a figura de Lula, além, é claro, do critério 

racional de análise das melhorias concretas em suas vidas ao longo dos governos petistas. 

 

3.3 Sobre a representação política: partidos e eleições  

 

Os políticos são todos corruptos, um bando de ladrões, nenhum presta! (informação 

verbal, homem, 28 anos) 

Os poucos políticos honestos são corrompidos pelo sistema. (informação verbal, 

mulher, 35 anos) 

Eu sempre votei no PT, mas hoje em dia acho que não voto mais. (informação verbal, 

mulher, 50 anos) 

Estou desanimada, até o partido que eu votava, que sempre apoiei, não presta, me 

decepcionei. (informação verbal, mulher, 40 anos) 

Partidos são todos iguais. (informação verbal, homem, 19 anos)29 

 

Não é apenas entre os moradores do bairro Ferrazópolis que se observa essa visão 

negativa sobre políticos e partidos. Há uma crise da representação política em diferentes 

democracias no mundo todo e a desconfiança, o desencantamento e a insatisfação com os 

representantes do sistema político alcançam um número cada vez maior de pessoas, de 

diferentes idades e classes sociais (MOISÉS, 2008; MUXEL, 1997; 2008). Segundo Muxel 

(1997, p. 153), 

 

A evocação da palavra “política” suscita, antes de qualquer outra perspectiva, imagens 

negativas. A rejeição da política, como se pode ver diariamente, é vivamente expressa, 

os desvios dos homens e das instituições são denunciados com a mesma força de 

convicção, tanto pelos estudantes como pelos assalariados, pelos jovens sejam eles 

diplomados ou não, de direita, de esquerda ou sem orientação política definida. A 

homogeneidade dos argumentos é impressionante. A constatação é unânime. A crise 

de representação política se impõe pelo seu caráter evidente.  

                                                             
29 Anotações de caderno de campo, com base em informações verbais feitas pela pesquisadora, de maio a dez. 

2015. 
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Em ambas as gerações, os partidos políticos não são reconhecidos como instituições 

plenamente confiáveis. Os dados revelaram que, quando havia manifestação de confiança 

nessas instituições, o partido lembrado foi o PT. Embora essa confiança se expresse em um 

baixo percentual da população (porém constante entre as gerações), trata-se de um dado que 

evidentemente está relacionado ao passado do bairro e a seu histórico de participação política 

ligada ao partido, à existência de um núcleo deste desde os primeiros anos do bairro e, também, 

à principal liderança política do bairro, que é uma deputada estadual petista. 

No que tange especificamente aos partidos políticos, os gráficos abaixo trazem 

resultados dos índices de confiança dos moradores: 

 

Gráfico 14 – Confiança em partido político – por geração (%) 

 

n 1= 144; n 2= 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 
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histórico do desenvolvimento do bairro, que se mistura ao desenvolvimento do próprio partido, 

o próximo gráfico apresenta informações sobre a percepção a respeito do PT em relação aos 

demais partidos entre as duas gerações.  
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Gráfico 15 – Comparação do PT com outros partidos – por geração (%) 

 
n 1 = 144; n 2 = 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 
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em escândalos de corrupção. Para além disso, nota-se na segunda geração um número maior de 

indivíduos que afirmam que o PT atualmente é um partido igual aos outros; essa percepção está 

relacionada com uma imagem negativa de que nenhum partido atuaria, de fato, em favor dos 

seus eleitores, em função do povo.  

A desconfiança nos partidos e nos políticos de forma geral e/ou a confiança abalada no 

partido que foi por muito tempo a principal referência para os moradores do bairro influem 

diretamente em seus comportamentos políticos, afetando também a própria decisão do voto, 

elemento fundamental nos sistemas de democracia representativa. 

Esses elementos, por sua vez, resultam ainda em um conjunto de posições ambivalentes 

e contraditórias sobre o PT, como apontam os excertos abaixo: 
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Em quem eu votei? Votei naquela safada Dilma, que mulher ruim! (informação verbal, 

mulher, 30 anos) 

Pode falar o que quiser; se alguém fez pelos pobres, foi só o Lula, só o PT mesmo. 
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O que eu tenho a dizer pra você é que todos os políticos roubam. Mas de uma coisa 

eu sou certo: se o Lula se candidatar novamente, eu voto nele novamente! (informação 

verbal, homem, 36 anos)30 

 

Segundo Baquero (2010, p. 8), múltiplas variáveis influenciam as atitudes e o 

comportamento político eleitoral dos indivíduos; tais variáveis englobariam tanto fatores 

formais – como a existência de uma constituição que verse sobre direitos, deveres e mediação 

política – quanto variáveis que teriam um caráter mais subjetivo, como percepções e opiniões 

que, por sua vez, também incidem sobre a definição dos votos dos eleitores, e contribuem para 

uma melhor compreensão da cultura política de cada sociedade, pois “a decisão de votar ou se 

abster numa eleição são um reflexo da forma como uma pessoa decodifica o mundo político do 

ponto de vista social e econômico”.  

Nesse sentido, o mesmo autor afirma que um dos principais aspectos que denotam o 

bom funcionamento de uma democracia seria o do apreço e da crença dos cidadãos no sufrágio, 

ou seja, no próprio ato de votar. No Brasil, o voto é obrigatório, porém a maior parcela da 

população declara que não votaria se não houvesse a obrigatoriedade (BAQUERO, 2010). Além 

disso, o autor destaca que pesquisas mais recentes desenvolvidas sobre o apoio dos brasileiros 

ao sistema democrático demonstram a existência de um apoio difuso à democracia e uma forte 

desconfiança nas instituições de modo geral, o que se confirma no caso de Ferrazópolis, 

conforme se pôde observar nos gráficos acima (BAQUERO, 2000; 2010; MOISÉS, 2008).  

Nesse sentido vale destacar que, no caso de Ferrazópolis, os moradores das duas 

gerações analisadas reconhecem o voto como um instrumento importante de escolha, conforme 

demonstra o gráfico abaixo: 

 

                                                             
30 Anotações de caderno de campo feitas pela pesquisadora, de maio a jul. 2015. 
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Gráfico 16 – Importância atribuída ao voto – por geração (%) 

 
n 1 = 144; n 2 = 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 

 

Apesar de os dados coletados revelarem que os moradores de Ferrazópolis em ambas as 

gerações seguem acreditando que o voto é muito importante, observa-se um aumento, entre os 

membros da segunda geração, daqueles que consideram o voto um ato pouco importante (24% 

da segunda geração). Dito isso, é preciso estar atento ao forte descrédito em relação aos 

políticos profissionais, agravado ainda mais pela situação de crise política vivenciada nos 

últimos anos em nosso país. Assim, confirmando a tendência nacional, analisada pela literatura 

especializada, apesar de se reconhecer a importância do voto, embora essa não tenha sido uma 

pergunta realizada no questionário, as observações e entrevistas permitem afirmar que uma 

parte significativa dos moradores do bairro com os quais tivemos contato também afirmou que, 

caso não fosse uma prática obrigatória em nossa sociedade, não votariam, pois não se sentem 

bem representados pela maior parte dos candidatos e partidos políticos existentes (BAQUERO, 

2000; 2010).  

Estudos da área de ciências políticas no Brasil, que se debruçam sobre a decisão do voto, 

afirmam que se trata de uma escolha que depende de diferentes variáveis; entre elas destacam-

se a ideologia, as opiniões dos eleitores sobre o sistema político-administrativo, a avaliação do 

desempenho e das características pessoais do candidato, a possibilidade de uma candidatura 

redundar em políticas públicas que lhes favoreçam, as estratégias de marketing e, até mesmo, 

sentimentos, como emoção, afetividade e medo (CARREIRÃO; BARBETTA, 2004). 
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Os gráficos abaixo apresentam os votos para presidente entre a população do bairro no 

primeiro e no segundo turnos do conturbado processo eleitoral de 2014: 

 

Gráfico 17 – Votos para presidente no 1º turno – por geração (%) 

 
n 1 = 144; n 2 = 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 

 

Gráfico 18 – Votos para presidente no 2º turno – por geração (%) 

 
n 1 = 144; n 2 = 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 
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Gráfico 19 – Eleitores do PT na eleição de 2014 – por geração (%) 

 
n 1 = 144; n 2 = 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 

 

Vale lembrar, aqui, alguns dados apresentados na introdução desta tese31, quais sejam, 

os resultados das eleições presidenciais de 2014 em São Bernardo do Campo e em todo o ABC. 

Os resultados da votação por zonas eleitorais demonstram que a candidata do PT, Dilma 

Rousseff, obteve a maioria dos votos em apenas duas zonas eleitorais da cidade, a 409ª (com 

54,25% dos votos) e a 174ª (com 50,82%), que corresponde à região de Ferrazópolis. Com esse 

resultado, o PT não obteve vitória no município em geral; o candidato do PSDB levou a melhor, 

com 55,89% dos votos válidos. Ampliando a comparação para as sete cidades que compõem o 

ABC Paulista, observamos que o resultado das eleições presidenciais de 2014 na região foi 

negativo para o PT, que saiu vitorioso apenas em Diadema e em Rio Grande da Serra. 

Os dados abordados acima comprovam que Ferrazópolis permanece como uma base de 

votos petistas e, observando os índices de voto entre as duas gerações, fica comprovada a 

maioria de votos no PT. Apesar das contradições encontradas entre a população, observa-se no 

voto um traço de continuidade em relação à tradição política do bairro. Podemos inferir, 

portanto, que a opção ainda preferencial pelo PT se dá em função do lugar social ocupado pelos 

eleitores em questão, de elementos recentes como a agenda política do lulismo já discutida, 

além do passado do bairro e de seu histórico de desenvolvimento imbricado na própria história 

do PT. Tais elementos também estão relacionados com o surgimento e a solidificação entre os 

moradores de lideranças políticas que são ligadas ao partido. 

                                                             
31 Conferir os gráficos 1, 2 e 3 nas páginas 36 e 37. 
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Nesse contexto é que as preferências políticas e partidárias são transmitidas entre as 

gerações, de modo que, diante dos resultados obtidos com a pesquisa quantitativa e qualitativa, 

seria possível afirmar que existe continuidade de preferências partidárias entre as duas 

gerações analisadas em Ferrazópolis, ainda que, em muitos casos, ela se expresse apenas 

pelo voto. Nesse sentido, observamos ainda que a família continua tendo um papel fundamental 

para a transmissão das convicções políticas, pois é nela e a partir dela que o indivíduo passa a 

se relacionar com elementos políticos, e que as preferências partidárias fazem parte do conjunto 

de elementos apreendidos por meio de transmissão política no meio familiar, como observamos 

nas trajetórias familiares apresentadas nesta tese (PERCHERON, 1974; 1993; PERCHERON; 

MUXEL, 1985; 1988; MUXEL, 2008; QUADROS, 2003).  

 

3.3.1 As particularidades dos votos no Legislativo e a mobilização de diferentes 

estratégias por parte dos moradores 

 

Veja bem, eu sou petista, voto no PT, mas isso vale pra presidente, pra prefeito. Pra 

deputado e vereador, eu voto em quem eu conheço, ou quem eu sei que vai fazer ou 

já fez alguma coisa, que eu vou poder cobrar. Tem que ser alguém mais próximo da 

gente. (informação verbal, homem, 53 anos, out. 2015) 

 

Os dados coletados comprovam que os votos para cargos legislativos possuem dinâmica 

diferente. Tanto em função das observações realizadas como por meio das entrevistas foi 

possível notar a persistência de uma prática demonizada por muitos: a troca de favores entre 

candidatos e eleitores, comumente definida como clientelismo32. As práticas mais comuns que 

podem ser caracterizadas como clientelistas dizem respeito à troca de pequenos favores de 

ordem individual, como por exemplo solicitação de atendimento médico, tentativa de vagas em 

creches e escolas da preferência dos pais e até mesmo ofertas de emprego. Também era cobrada 

dos candidatos a atenção a demandas da comunidade como um todo, como asfaltamento de 

ruas, construção de creches e unidades básicas de saúde, solicitação de maior policiamento etc. 

Tais práticas foram evidenciadas no depoimento de alguns membros das famílias 

entrevistadas. Como exemplo de práticas clientelistas vivenciadas na infância e adolescência, 

                                                             
32 O termo clientelismo provém de Roma e, em linhas gerais, pode ser caracterizado como relação de dependência. 

Segundo Bobbio, Matteucci e Pasquino (2009, p. 117), clientelismo é a “[...] relação de dependência tanto 

econômica quanto política, sancionada pelo próprio foro religioso, entre um indivíduo de posição mais elevada 

(patronus) que protege seus clientes, os defende em juízo, testemunha a seu favor, lhes destina as próprias terras 

para cultivo e seu gado para criar e um ou mais clientes os retribuem [...] não só mostrando submissão e 

deferência, como também obedecendo e auxiliando de várias maneiras o patronus.” 
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podemos citar o caso de uma família que faz parte da tendência de desinteresse pela política. O 

pai (ex-metalúrgico e morador da zona 2 do bairro desde 1994) nos contou que, em sua infância, 

a política não era algo presente no ambiente familiar, situação que só mudava eventualmente, 

em períodos de campanha, quando seu pai manifestava apoio público a algum candidato (a 

cargos legislativos) por se tratar de alguém conhecido na região em que viviam e que, via de 

regra, realizaria pequenos favores para a família, que vivia em uma situação de muita pobreza 

e dificuldades.  

Outro exemplo, que reflete as práticas atuais, diz respeito a uma família que se encaixa 

na tendência militante; o pai (ex-metalúrgico e morador da zona 1 do bairro desde 1972) nos 

relatou que trabalha voluntariamente na campanha de uma deputada estadual do PT desde 

meados dos anos 1990. Essa deputada vive no bairro desde a década de 1970, trabalhou em 

indústria metalúrgica e é a principal liderança política de Ferrazópolis. Ao ser questionado sobre 

o que fazia dessa deputada uma boa escolha, o morador começa a discursar em seu favor, 

afirmando que ela sempre ajuda quem precisa, haja visto o emprego que ele havia conseguido 

por intermédio dela. Vale destacar que a mesma deputada, recorrentemente lembrada como uma 

das principais lideranças políticas do bairro, é tida em alta conta por muitos moradores por ser 

considerada próxima à sua base eleitoral, inclusive atuando em casos individuais como o aqui 

expresso.  

De maneira geral, na percepção dos moradores cabe ao candidato eleito conseguir 

empregos e benefícios para aqueles que o conhecem e apoiam, pois assim sempre receberá 

apoio e voto; como os próprios moradores dizem, seria “um ajudando o outro”. Nesse sentido 

notamos que, para alguns moradores do bairro, a esfera da administração pública, de maneira 

geral, ficaria em segundo plano em relação a auxílios que garantiriam a permanência na política 

administrativa daquele ou daquela que os ajudou enquanto fez parte do governo. Importa muito 

mais eleger para os cargos legislativos aquelas pessoas que de alguma maneira fizeram parte da 

realidade de seu bairro ou com quem, em algum momento de necessidade, puderam contar. 

À primeira vista, pode parecer contraditório e até mesmo, equivocado, o fato de os 

moradores de um bairro de origem operária, cuja população teve participação no movimento 

operário e na formação de um dos maiores partidos brasileiros (identificado como parte da 

história da esquerda brasileira), manifestarem práticas e valores clientelistas. Porém, é preciso 

problematizar o fato de que a relação desses sujeitos com a política não foi iniciada a 

partir da entrada no trabalho industrial, embora não se possa negar que, a partir do 
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trabalho na fábrica e dos anos de vivência no bairro, tenham ocorrido mudanças nas 

maneiras de entender e se relacionar com a política entre parte dos moradores. 

De acordo com os dados da pesquisa, na eleição de 2014 a deputada estadual mais 

votada no bairro foi Ana do Carmo (PT) e o federal foi Vicentinho (PT), seguido de perto por 

Alex Manente (PPS). Também entre os deputados, os índices de voto nulo para a segunda 

geração superam os da primeira (em média 18% de votos nulos da segunda geração, enquanto 

na primeira esse índice é de 13,2%) e, em ambas, é muito alto o percentual daqueles que 

afirmam não se lembrar em quem votaram para deputado estadual (32,1% da população) e, 

principalmente, federal (40,5% da população). 

É válido destacar ainda outras estratégias mobilizadas pelos moradores no período de 

campanha que estão diretamente relacionadas às campanhas dos candidatos a deputados, como 

o trabalho temporário, de modo de que esse período é entendido também como propício a 

conseguir uma oportunidade, geralmente ocupada por jovens e mulheres que se dedicam ao 

cuidado da casa e que não possuem emprego fixo. A renda obtida é revertida em ajuda 

financeira para a família ou, quando não necessária, em benefício próprio. Esse trabalho não 

expressa necessariamente apoio ou identificação com o candidato e é limitado à distribuição de 

material de campanha pelas ruas da cidade ou à realização da prática de boca de urna nos dias 

das eleições.  

Das famílias com as quais mantivemos contato durante as observações, muitas acabam 

participando de atividades políticas no período de campanha eleitoral, ainda que com 

intensidade e modos variados. Observa-se que diferentes variáveis e estratégias são mobilizadas 

para a participação política direcionada à campanha para os cargos legislativos, e que homens, 

mulheres e crianças podem atuar nisso; entre os adultos, é comum também procurar mobilizar 

o apoio de familiares. 

 

3.4 Percepções da democracia e cidadania entre os moradores 

 

Olha, eu acho que nós não vivemos em uma democracia! Veja, na democracia você 

tem liberdade de ir e vir, você tem acesso às coisas, e a gente não vive isso, não, 

porque eu, enquanto pobre, não tenho essas liberdades. O que eu falo ninguém escuta, 

eu não posso sair a qualquer hora que eu quiser porque tem violência, tem droga, arma, 

tudo na minha porta! Eu fico presa dentro de casa, eu não tenho dinheiro porque falta 

emprego... Então, não acho que temos democracia de verdade. (informação verbal, 

Rosalva Costa, entrevista de pesquisa, 2016) 

Ah, essas coisas aí de democracia eu não sei dizer o que é, não. (informação verbal, 

Jussara Dias, entrevista de pesquisa, 2016) 
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Democracia é você ter liberdade para dar sua opinião. (informação verbal, Nilson 

Santos, entrevista de pesquisa, 2016) 

 

Nos tópicos anteriores, tratamos de instituições como partidos políticos, que, juntamente 

com os políticos, apresentam uma imagem fortemente abalada no país, bem como em diversos 

outros locais onde vigora o regime democrático (MOISÉS, 2008; BAQUERO, 2010; MUXEL, 

1997; 2008). Diante disso, para um melhor entendimento sobre a compreensão e a relação dos 

moradores com elementos propriamente políticos, procuramos pistas sobre a percepção e 

compreensão dos moradores da democracia, bem como sobre o funcionamento do regime 

democrático e, também, sobre cidadania. 

Vale destacar que, para democracia, adotamos a definição precisa de Benevides (1996, 

p. 225), compreendendo o termo enquanto “o regime político fundado na soberania popular e 

no respeito integral aos direitos humanos”. Ao abordar a compreensão de democracia entre os 

moradores, buscamos verificar se valores democráticos como o apreço pela igualdade, o 

respeito pelos direitos humanos e “o acatamento da vontade da maioria” aliados ao “respeito 

pelas minorias” (BENEVIDES, 1996) estariam presentes em suas respostas. 

Observa-se nos trechos de depoimentos citados no início deste tópico que a 

compreensão da democracia entre os moradores é variada e que as respostas obtidas 

demonstram desde a ausência total de entendimento sobre o termo até compreensões que, 

embora difusas, apresentam certo grau de refinamento, como é o caso da resposta dada por 

Rosalva Costa33 apresentada acima, na abertura deste tópico. Vale destacar que a resposta de 

Rosalva parece ter sido forjada a partir de uma compreensão sobre democracia que faz parte da 

percepção prática do seu dia a dia, marcado por dificuldades inerentes a sua condição de mulher 

pobre, moradora de uma das regiões favelizadas (zona 3) do bairro, situação esta que 

consequentemente tem lhe privado de liberdade. 

Notamos ainda que a maioria dos entrevistados, seja da primeira, seja da segunda 

geração, não faz relação direta entre a democracia e a existência de um governo que funciona 

por meio de sistema representativo, e, como vimos anteriormente, o próprio voto não é sempre 

compreendido como um ato fundamental da democracia. 

                                                             
33 Rosalva Costa é a mãe de uma das oito famílias entrevistadas em profundidade (a família Costa, apresentada de 

maneira geral no quadro dos grupos familiares localizado na página 27) que fazem parte da tendência de 

engajamento pontual. 
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 Já no que tange à cidadania, noção mais difundida, a maioria das repostas demonstrou 

maior compreensão sobre o termo, ainda que se trate de um entendimento limitado, visto que 

os depoentes conseguiam enxergar uma maior aplicação prática do termo no seu dia a dia.  

 Os trechos a seguir foram destacados das respostas de moradores entrevistados e dizem 

respeito à compreensão do termo cidadania: 

 

Cidadania é você ter direitos e deveres. Todo mundo tem deveres a cumprir. Eu não 

sei bem se tem relação de cidadania com a política, não sei te responder. (informação 

verbal, Edivaldo França, 34 anos, entrevista de pesquisa, 2016) 

Ah! Um cidadão é todo aquele que cumpre seus deveres e tem seus direitos; o que 

acontece é que na nossa condição, no Brasil, somos pobres e não vejo muito pobre 

tendo direito respeitado, não! Muitas vezes, nem rico! Mesmo assim, eu acho que a 

cidadania tem a ver com a política porque você tem que votar, tem que cobrar seus 

direitos, porque se não cobrar a maioria deles [políticos] não vão querer respeitar e 

tudo o mais. (informação verbal, Rosalva Costa, entrevista de pesquisa, 2016) 

Cidadania tem a ver com cumprir as leis, as normas, as regras. A relação com a política 

eu não sei, não. Talvez seja porque faz parte do dever do cidadão votar? (informação 

verbal, Joel Xavier, entrevista de pesquisa, 2017) 

 

 Observa-se que o termo cidadania é mais familiar aos moradores do que 

democracia e, embora a sua compreensão seja limitada, por vezes associada apenas aos 

aspectos de “contribuinte, consumidor e demandante de benefícios individuais ou corporativos” 

(BENEVIDES, 1996, p. 226), foi possível notar uma visão mais crítica do termo em um número 

importante de depoimentos. Vale destacar ainda que o fato de estarmos tratando de uma 

população pobre e alijada de uma série de direitos básicos faz com que muitos dos entrevistados 

não acreditem viver uma cidadania plena, restando a eles tão somente o cumprimento de 

deveres. 

Foi possível notar que, para a parcela de moradores que se encaixa na tendência de 

militância e engajamento político, tratar desses termos pareceu um pouco mais fácil, sobretudo 

no que diz respeito à democracia, o que parece ocorrer em função do maior espaço ocupado 

pela política no dia a dia desses indivíduos. Observamos também que, entre alguns dos mais 

jovens, trata-se de um tema espinhoso e, em muitos casos, para não se virem obrigados a abordá-

lo, as respostas novamente eram “não sei”, mascarando mais uma vez a ausência de um tipo de 

conhecimento específico sobre política, que poderia estar relacionado a uma compreensão mais 

sofisticada do tema (FUKS; PEREIRA, 2011; GAXIE, 1987). Assim, notamos que a 

compreensão da democracia é, na maior parte dos casos, limitada e difusa e, além disso, os 

eleitores não se sentem plenamente representados pelos partidos e políticos disponíveis no 

nosso sistema de democracia representativa. Segundo Baquero (2010), as explicações para essa 
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ausência de compreensão democrática também podem ser consideradas resultados da própria 

história política brasileira, ainda marcada por resquícios de autoritarismo e pouca difusão do 

conhecimento sobre a democracia. 

Nesse sentido, Benevides (1996) afirma que o bom funcionamento de uma democracia 

participativa está associado à educação política dos cidadãos, termo que, de acordo com a 

autora, se refere a uma educação para a democracia que, por sua vez, deve ser colocada em 

prática pela escola (seja ela pública ou privada). Porém, na realidade brasileira, embora se 

considerem os avanços obtidos ao longo das últimas três décadas, não há, de fato, uma educação 

para a democracia, pois nem mesmo a educação para a cidadania foi colocada em prática de 

maneira efetiva no sistema de ensino brasileiro. Observamos que as duas gerações analisadas 

tiveram, em sua maioria, a compreensão da cidadania e da democracia afetadas pela ausência 

de uma educação formal que compreendesse esses elementos, pois, no caso da primeira geração, 

a ampla maioria dos indivíduos frequentou muito pouco a escola e, apesar de a segunda geração 

ter superado os pais em termos de aquisição de credenciais escolares, seus membros não foram 

submetidos a uma educação política no ambiente escolar. Assim, essa ausência acaba por 

comprometer a compreensão dos indivíduos sobre o regime de governo ao qual estão 

submetidos, sobre determinados valores a ele inerentes e, ainda, não permite o melhor 

funcionamento da democracia participativa. Vale destacar que essa é a realidade da maioria dos 

brasileiros e não incide apenas sobre a escolarização pública. Salientamos ainda que, entre os 

moradores de Ferrazópolis, há muitos casos em que compreensão da cidadania e da democracia 

acaba ocorrendo apenas em função da militância e do engajamento político. E, finalmente, 

destacamos que há também casos em que a noção que se possui de elementos tão fundamentais 

se forma quase exclusivamente por meio das informações obtidas em meios de comunicação 

(TV, rádio, jornal, revistas e internet), que são amplamente utilizados por eles como fonte de 

informação sobre política, como vimos anteriormente. 

Assim sendo, tratados esses aspectos, no próximo tópico abordaremos questões 

específicas sobre o conservadorismo e o progressismo entre as gerações, por meio das quais 

procuramos abordar também questões referentes a direitos humanos. 

 

3.5 Questões sobre sociedade, direitos iguais e conservadorismo 

 

Chegamos ao último tópico, com o intuito de demonstrar e compreender melhor o tipo 

de posicionamento dos moradores das duas gerações no que tange ao conservadorismo ou ao 

progressismo. Sabemos que esse é um debate bastante complexo na sociedade brasileira e que 
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tais termos são, muitas vezes, utilizados de modo pouco preciso. Desse modo, antes de abordar 

propriamente os dados sobre o comportamento, a percepção e o posicionamento dos moradores, 

trataremos de algumas questões sobre o conservadorismo e as suas particularidades. 

Um dos principais estudiosos a tratar do conservadorismo foi Karl Mannheim; para 

tanto, o autor utilizou o conceito de “estilo de pensamento”, referindo-se a uma abordagem 

sobre o pensamento humano, que seria composto principalmente por dois aspectos: o primeiro 

de permanência – hábitos herdados das gerações anteriores – e o segundo de inovação, 

elaborado a partir daquilo que foi herdado pelos mais velhos. Nesse sentido, o autor concebia 

que em uma sociedade o pensamento não é absolutamente individualizado, muito menos 

uníssono, para todos aqueles que vivem em conjunto. Assim, o autor postulava a necessidade 

de se considerar a estreita relação entre os grupos sociais diversos e os seus estilos de 

pensamento, combinando seus aspectos de permanência e inovação (SOUZA, 2010; 

MANNHEIM, 1986). 

Desse modo, cada grupo social pode apresentar estilos de pensamento que lhe são 

próprios; embora isso não signifique que sejam exatamente iguais entre si, existem alguns 

padrões estruturais comuns que caracterizariam o estilo de pensar do grupo todo. Vale destacar 

que o papel da transmissão geracional na formação dos estilos de pensamento é central, pois é 

invariavelmente necessário. Assim, o conservadorismo deve ser lido como um processo que se 

dá em oposição ao progressismo trazido pela modernidade que valorizaria a mudança; o 

conservador teme a mudança, o desconhecido e a abstração. Essas características que não são 

estáticas, por sua vez, diriam respeito a reações às mudanças desencadeadas pela modernidade, 

atualizando sempre que necessário a sua forma de oposição ao progressismo. Finalmente, é 

mister ressaltar que o pensamento progressista e o conservador são estilos de pensamentos 

dependentes um do outro, pois a existência de um pressupõe a do outro; conservadores e 

progressistas são próprios da modernidade e tendem a coexistir (MANNHEIM, 1986; 

SOUZA, 2010; DUBAR, 2005). 

Segundo Sousa, (2010, p. 47), 

De forma resumida, para o pensamento conservador de qualquer época, a sociedade 

humana é entendida como um complexo de diversas instituições interdependentes 

entre si, baseadas fortemente na hierarquia e fruto de algum princípio sagrado. Essa 

mesma sociedade humana é o resultado de um longo desenvolvimento histórico e se 

constitui como um todo maior do que a soma dos indivíduos que vivem nela. Qualquer 

possibilidade de mudança, seja ela real ou imaginária, levará certamente à 

desorganização do mundo social.  
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Com efeito, algumas características seriam comuns ao pensamento conservador, tais 

como a prioridade do social perante os indivíduos; a ideia de que a sociedade é um todo mais 

ou menos complexo; a necessidade de crença em religiões; a necessidade de instituições 

intermediárias entre o indivíduo e o Estado, como por exemplo a família, a religião, 

corporações, cidades; a ênfase na necessidade de hierarquia; a concepção de que a sociedade 

tende a uma constante desorganização social, que só seria sanada se voltassem padrões sociais 

tradicionais, tidos como os melhores possíveis; e, finalmente, uma noção de historicismo, na 

qual o presente seria um “fruto inexorável do passado” (SOUZA, 2010).  

É preciso compreender a especificidade do pensamento conservador no Brasil para 

então poder tecer distinções em relação ao pensamento progressista. Parte da literatura 

consultada afirma que há, em nosso país, uma tendência maior ao conservadorismo, que não é 

uniforme entre toda a população e se altera de acordo com algumas variáveis, como a classe 

social de pertença, o local de moradia, o gênero e a escolarização, considerada fundamental, 

pois, quanto mais escolarizado fosse o indivíduo, a tendência ao conservadorismo diminuiria 

(SOUZA, 2010; DAMATTA, 1985; 1991; ALMEIDA, 2007).  

Nesse sentido vale destacar que, diante do cenário atual, não seria possível relacionar 

de modo tão direto a falta de escolarização com o conservadorismo, afinal, dados publicados 

sobre o perfil dos manifestantes34 que saíram às ruas a favor do impeachment da presidente 

Dilma, ao longo dos anos de 2015 e 2016, ao lado de apoiadores de um retorno ao regime de 

ditadura civil-militar, demonstram que parcela significativa desses indivíduos cursou ensino 

superior (DATAFOLHA, 2016). Embora se reconheça que uma maior escolarização contribui 

para o desenvolvimento cognitivo e a possibilidade maior de abstrações e sofisticação da 

compreensão política, a pergunta correta a se fazer incidiria sobre o tipo de escolarização, tanto 

dos pais quanto de seus filhos (FUKS; PEREIRA, 2011). 

Desse modo, ainda sobre o caso brasileiro, destacamos os estudos de Jessé de Souza 

(2001; 2009; 2012), que critica o pensamento dualista que divide o Brasil entre aqueles que 

possuem pensamento arcaico e rural, que seria característico dos rincões do país, e aqueles que 

se aproximam de um pensamento progressista relacionado às populações dos grandes centros 

urbanos, pois, segundo o autor, a modernidade brasileira não se enquadraria dentro de um 

modelo binário, sendo muito mais complexa do que isso, de modo que sua principal 

                                                             
34 A pesquisa elaborada pelo Instituto Datafolha (2016) que traçou o perfil dos manifestantes pró-impeachment 

afirma ainda que, além de altamente escolarizados, a maioria dos manifestantes eram homens brancos, e que 

77% declararam possuir rendas mensais acima da média da população brasileira que variava entre 5 e 20 salários 

mínimos. 
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característica seria a permanência e predominância de um conservadorismo; porém, “[...] um 

conservadorismo imbricado ao progressismo, sendo que ambos se encontram não em um 

contínuo de mais ou menos, mas sim em uma relação de complementaridade” (SOUZA, 2009, 

p. 72).  

Nesse sentido, tal conservadorismo imbricado ao progressismo seria uma característica 

própria relacionada com a permanência de um componente autoritário presente em nossa 

sociedade mesmo após a transição democrática, além da instabilidade social que enfrentamos, 

marcada por problemas de “violência, desrespeito aos direitos humanos, falta de direitos civis 

e sociais, etc.” (SOUZA, 2010, p. 71). 

Especificamente sobre o ABC Paulista, Martins (2016) afirma que a classe operária da 

região é marcada por particularidades, principalmente por, segundo o autor, se tratar de um 

grupo de trabalhadores corporativistas e pouco liberais. Ainda de acordo com o autor, isso seria 

o reflexo de uma classe trabalhadora que se forjou enquanto tal em uma região bastante católica 

(até os dias de hoje), onde a Igreja é que teria criado lideranças operárias, bem como as 

condições para o surgimento de um partido de trabalhadores alternativo ao Partido Comunista, 

que se fundaria nas premissas da Ação Católica Operária e que resguardaria valores que 

permeiam o conservadorismo popular à brasileira, como por exemplo uma tradição “familística 

e religiosa” (MARTINS, 2016, p. 199; MARTINS, 1994).  

Ao analisar propriamente os moradores da periferia da cidade de São Paulo, a Fundação 

Perseu Abramo (FPA) apresentou dados considerados polêmicos que foram alvo de diferentes 

interpretações. De acordo com os dados da pesquisa, divulgada em maio de 2017, os moradores 

das periferias tenderiam mais ao conservadorismo, o que não deveria causar surpresa se 

analisarmos a tendência mais conservadora da sociedade (SOUZA, 2009). Porém, com base 

nos dados dessa recente pesquisa da FPA, é possível observar que se trata de um tipo de 

conservadorismo particular dessas localidades, ou seja, não se trata de um pensamento 

conservador stricto sensu; ele é flexibilizado em função de algumas variáveis, preza por 

instituições como a família e a religião, e é pautado em valores meritocráticos e hierárquicos, 

de modo que os indivíduos culpabilizam muitas vezes a si próprios por fracassos como a pouca 

escolaridade, a ausência de oportunidades de trabalho etc., sem questionar o fato de vivermos 

em uma sociedade desigual (SOUZA, 2009; FPA, 2017). Vale destacar ainda que, no que tange 

à transmissão e aquisição desses valores, há sempre um espaço para inovação, pois há uma 

constante acomodação de valores transmitidos pelas gerações anteriores (PERCHERON, 

1993).  
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Tratados esses pontos acerca do conservadorismo e do tipo particular de pensamento 

conservador que permeia a sociedade brasileira, apresentamos a seguir dados que podem 

contribuir para uma visão mais clara sobre o posicionamento dos moradores de Ferrazópolis, e 

também que nos permitem verificar continuidades e rupturas entre as gerações.  

De acordo com Pierucci (1999), autor que, por meio do livro As ciladas da diferença, 

contribuiu muito para a elaboração deste último bloco de perguntas, pessoas conservadoras 

costumam ter algumas convicções, como acreditar na inferioridade feminina para o 

entendimento de determinados assuntos, bem como para ocupar cargos de chefia e liderança; 

na exigência de certo “nível” de inteligência para o exercício do direito do voto; na não laicidade 

do Estado e no dever deste de estar atrelado aos princípios cristãos; na criminalização e 

demonização da homossexualidade e do aborto, com tendência a apoiar a pena de morte como 

legítima punição contra determinados crimes. Ainda segundo Pierucci, as convicções próprias 

de conservadores fariam parte de uma mentalidade típica de direita, que teria “articulado uma 

concepção global de sociedade e um modo de sociabilidade [...] que diz respeito a uma 

estruturação social, mais ainda do que política” (PIERUCCI, 1999, p. 17).  

Considerando, então, esse escopo de posicionamentos, as questões foram elaboradas de 

modo que fosse possível verificar, a partir de alguns temas que tomam parte do debate político 

na sociedade brasileira, se os moradores se enquadrariam mais claramente em um perfil 

conservador ou progressista. 

Nesse sentido, na Tabela 19 constam as frequências dos posicionamentos encontrados 

entre as duas gerações. 

Tabela 19 – Posicionamento diante de questões de natureza social e de garantia de direitos a minorias 

Questões 

1ª geração 

(%) 

2ª geração 

(%) 

Sim Não Sim Não 

Você é a favor de lei de pena de morte? 49,3 50,7 45,5 54,5 

Você acha que o aborto deve deixar de ser crime? 25 75 20,4 79,6 

Você é a favor da regulamentação da venda de maconha no 

Brasil? 
14,6 85,4 25,1 74,1 

Você concorda com o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo? 
45,1 54,9 50,9 49,1 

Você é a favor da redução da maioridade penal? 82,6 17,4 76,6 23,4 

Você é favorável às políticas públicas de redistribuição de 

renda, como o Bolsa Família? 
72,9 27,1 71,9 28,1 

n 1= 144; n 2= 167 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política” (2015). 
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De imediato, observa-se que as opiniões se aproximam em ambas as gerações, o que se 

expressa pelas porcentagens de “sim” e “não” às questões colocadas. De modo geral, as 

gerações se encontram divididas no que diz respeito à concordância com a existência de uma 

lei de pena de morte, embora durante a coleta dessas informações muitos moradores fizessem 

questão de informar que concordam com a pena de morte para casos de crime hediondo e que, 

ainda assim, isso deveria ser problematizado no caso brasileiro, em que não é raro assistir à 

prisão de inocentes ou criminosos de menor periculosidade, enquanto aqueles que consideram 

como verdadeiros criminosos, entre eles chefes de organizações criminosas e muitos políticos, 

estão em liberdade. Notamos nesse aspecto um claro exemplo de acomodação de valores 

apreendidos ao longo do processo de socialização global, pois a concordância com a pena de 

morte acaba não sendo definitiva em si, de modo que os respondentes apresentam diversas 

ponderações para se declararem a favor ou contra um julgamento sobre a vida de outrem. 

Considerando a inexistência de diferenças significativas entre as duas gerações, 

analisaremos globalmente os posicionamentos que apresentam índices discrepantes: (i) a 

questão da descriminalização do aborto, (ii) a regulamentação da venda da maconha e (iii) a 

redução da maioridade penal. A esmagadora maioria das respostas coletadas sobre o aborto 

justifica a contrariedade com a descriminalização com fundamentos religiosos, além de virem 

carregadas de elementos moralizantes sobre a consequência para “atitudes erradas”, como 

engravidar sem estar casada, ou fora do casamento. Segundo Sarti (2003), faz parte do perfil da 

mulher da classe trabalhadora ter coragem suficiente para “consertar” um ato inconsequente 

que resultou na geração de um filho e criá-lo sozinha (sem o marido), batalhando pelas 

condições necessárias para isso. Tal comportamento é visto com respeito e até mesmo como 

forma de redenção, portanto o aborto não seria uma prática bem aceita nesse meio social, em 

ambas as gerações. 

A regulamentação da venda de drogas também não é bem vista. Muitos moradores, 

sobretudo aqueles das regiões favelizadas (zonas 2 e 3), convivem diariamente com o problema 

do tráfico de drogas e não enxergam outras possibilidades de solução ao problema do tráfico 

senão a proibição total do uso de drogas, com sanções legais para quem desrespeitar a lei. Para 

eles, é a melhor forma de garantir uma sociedade mais segura e com menos dependentes e 

problemas sociais originados pelo uso de drogas como o crack. Dos que se posicionam 

favoráveis à regulamentação, alguns se declararam usuários e outros afirmaram que a 
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regulamentação seria uma maneira de diminuir o tráfico de drogas e estimular a arrecadação de 

impostos. 

A ampla aceitação da redução da maioridade penal traz consigo o reflexo do problema 

da violência e do entendimento do aprisionamento como possibilidade de disciplinar os 

menores infratores. A principal justificativa dada pelos informantes, em ambas as gerações, é a 

de que os adolescentes já teriam discernimento para escolher entre atitudes legais e o mundo 

do crime. Não são tecidas análises, muitas vezes, nem mesmo entre os próprios adolescentes, 

de que esse tipo de política possa acabar se voltando justamente para si e para seu grupo de 

pares e próximos. Além do mais, observamos em todas as entrevistas realizadas com as famílias 

que, entre os valores transmitidos pela família, um dos mais citados e considerado como mais 

importante foi a honestidade, materializada na opção de jamais optar por tirar algo de outra 

pessoa. Diante disso, quando alguém comete esse tipo de infração, mesmo se tratando de uma 

criança ou de um adolescente, cercado de todas as mazelas da nossa sociedade desigual, seria 

um caso em que se desrespeita um dos valores básicos e mais importantes aos quais esses 

indivíduos se apegam, um valor que é transmitido entre as gerações. Desrespeitar um valor 

como esse é, para esses indivíduos, um comportamento quase sempre inaceitável e que, 

portanto, deve ser punido, embora haja espaço para acomodações e justificativas em alguns 

casos.  

Por último, mas não menos importante, está a concordância com políticas de 

redistribuição e transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família. A maioria dos 

moradores que responderam ao questionário se posicionou favoravelmente, muitos dos quais 

se enquadram nas faixas de menor renda e recebem a bolsa; outros julgam necessário que o 

Estado contribua com a manutenção mínima da subsistência dos mais pobres. Um argumento 

recorrente entre aqueles que se posicionaram favoráveis é o de que o programa teria contribuído 

muito para minimizar os problemas ocasionados pela fome no Nordeste, região de origem de 

grande parte da população do bairro; sendo assim, era um dos maiores feitos dos governos 

petistas, conforme já tratado anteriormente. Entre os que se posicionaram contrários ao 

programa, um dos argumentos mais lançados foi a relação que fazem do Bolsa Família com o 

PT e a figura de Lula, o que, apesar de não confirmado com números, apareceu entre aqueles 

que não votavam no PT. 

Diante do que foi aqui expresso, nota-se que o perfil das duas gerações é pautado por 

traços de conservadorismo, que parecem estar ligados à própria origem da classe 

trabalhadora da região, fortemente relacionada com a Igreja Católica e com o apego a 
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instituições como a família e a religião (MARTINS, 2016); porém, há elementos que 

indicam uma abertura para a adoção de convicções mais progressistas, sobretudo em 

aspectos que incidem sobre direitos de algumas minorias, como é o caso da significativa 

taxa de aceitação do casamento homossexual. Nesse sentido, confirmamos a hipótese de que 

os brasileiros, de modo geral, apresentam um conservadorismo imbricado no progressismo. Tal 

constatação se observa entre a parcela da população com a qual lidamos, trabalhadores pobres, 

parte de uma nova composição de classes do capitalismo atual, marcados pela condição pós-

fordista e que mesclam elementos conservadores, que lhes são transmitidos há gerações com 

alguns elementos progressistas mais inovadores, possibilitando acomodações de valores, mas 

sem se desvencilhar desta que parece ser uma característica fundamental e que marca o 

pensamento brasileiro, qual seja, a convivência conjunta de conservadorismo e progressismo 

(SOUZA, 2009). 

 Os dados coletados sobre conservadorismo e progressismo demonstram que há 

proximidade entre as posições das duas gerações; assim, podemos inferir que não há mudanças 

significativas na maioria dos aspectos abordados. Observamos ainda que, entre alguns 

moradores, o fato de terem sido metalúrgicos e grevistas no ABC em um momento histórico 

para o movimento operário brasileiro não significou necessariamente a reunião de elementos 

suficientes para que a socialização política da geração seguinte a eles alcançasse patamares 

mais refinados de análise e compreensão política, nem necessariamente que fosse mais 

progressista ou identificada com as bandeiras tradicionais do pensamento de esquerda. Por 

outro lado, resultou na transmissão de elementos políticos voltados para seu cotidiano de 

trabalhadores e pobres; além disso, a transmissão se mostrou bastante eficiente no que tange à 

observância dos direitos trabalhistas, à participação em organizações associativas e à associação 

a sindicatos. 

Vale destacar que as pautas principais dos trabalhadores metalúrgicos do ABC, o grupo 

inicial do qual fez parte grande parcela da primeira geração, eram bastante pragmáticas, 

constituídas em função de demandas absolutamente concretas como a luta por vida digna, 

com melhores condições de trabalho, salário e de sobrevivência, reivindicadas por 

trabalhadores e sindicalistas sem experiência ou formação política aprofundada anterior.  

Embora ainda haja quem minimize os feitos desses acontecimentos sobre a vida das 

pessoas, ou quem acredite que os trabalhadores fracassaram ao tentar socializar seus filhos para 

uma sociedade mais igualitária e justa, pautada em valores sociais democráticos refinados, 

lembramos que os modelos de comportamento presentes nas famílias de trabalhadores parecem 



120 

 

ter sido capazes de manter entre as gerações alguma preocupação, ainda que no plano ideal, 

com o coletivo, em muitos casos uma solidariedade de classe, bem como parece ter contribuído 

para a manutenção da elaboração de mecanismos e estratégias de sobrevivência que 

reconheçam as dificuldades do outro e que, apesar de serem marcados por traços conservadores, 

apresentam aberturas para elementos progressistas, sobretudo no que diz respeito a uma 

sociedade melhor para os pobres, algo que lhes diz respeito diretamente. 

Assim, finalizado esse panorama sobre os posicionamentos políticos entre as duas 

gerações analisadas, nos próximos capítulos apresentaremos as trajetórias de três famílias 

entrevistadas em profundidade com o objetivo de detalhar os diferentes tipos de transmissão 

política entre as gerações familiares.  
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4  Das lógicas familiares de transmissão política: família Domingos, um 

caso de transmissão sólida 

 

A política, embora eu não a viva como os meus pais, diz respeito a muita coisa na 

minha vida. Não é possível separar a militância dos meus pais, toda uma vida que eles 

dedicaram para melhorar as coisas não só pra nós, mas também para as pessoas aqui 

do bairro, ao modo como eu vejo o mundo hoje. Eu não consigo simplesmente me 

desvencilhar de tudo isso, sabe? A história do Sindicato, a história do PT passa pela 

história dos meus pais. É como eu já te disse, não consigo simplesmente mudar de 

lado, pois diz respeito à maneira como fui criada, é algo que envolve o que eu sou e 

no que eu acredito. (informação verbal, Luciana Domingos, 33 anos, entrevista de 

pesquisa, 2016). 

 

O presente estudo se funda, essencialmente, sobre uma interrogação a respeito dos 

processos de transmissão de determinadas maneiras de ler, compreender e se relacionar com o 

universo da política entre famílias de moradores do bairro Ferrazópolis, o que remete à 

compreensão dos processos de socialização política colocados em prática por essas famílias. 

Partimos da premissa de que as histórias de família carregam marcas (tais como a origem social, 

a migração, a experiência de trabalho e moradia) capazes de exercer forte influência sobre os 

modos de representação sociopolíticas e culturais em jogo no processo de transmissão. Assim, 

interessa-nos compreender os meandros da transmissão de valores e comportamentos sobre a 

política entre as duas gerações analisadas, partindo do princípio de que se trata de um processo 

fluido, que não resulta na simples reprodução de opiniões, comportamentos e atitudes das 

gerações mais velhas nem na ruptura total em relação às crenças e atitudes dos pais 

(TOURNIER, 2010; PERCHERON; MUXEL, 1985; 1988).  

 Como citado inicialmente, os primeiros estudos sobre socialização política atribuíam à 

família papel fundamental na transmissão de valores e atitudes políticas, sobretudo daquilo que 

estava relacionado a partidos políticos e ao voto. Embora os avanços dos estudos na área de 

socialização política demonstrem a importância de outras instâncias e etapas da vida ao longo 

do processo de socialização, a família se mantém como um dos “lugares” essenciais da  

socialização política primária, cujos efeitos tenderiam a ser duráveis (PERCHERON, 1974; 

1993; DARMON, 2006; TOURNIER, 2010; BARGEL, 2009; 2013; TOURNIER, 2010; 

SCHMIDT, 2000). 

Optamos, então, pela realização de um estudo das famílias sob sua “forma estendida” 

(PERCHERON e MUXEL, 1988, p. 59), que nos permitiu lidar com diferentes gerações da 

mesma família em etapas diferentes da trajetória familiar e com diferenças em seus processos 
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de socialização. Como dito anteriormente, nesta tese as gerações são entendidas a partir de duas 

grandes dimensões do fenômeno geracional, quais sejam: (i) os laços de parentesco, abordando 

as relações familiares e (ii) o enquadramento social do grupo geracional, sobretudo em termos 

de acesso à escolarização e ao mercado de trabalho e do modo de se relacionar com a política 

(PERCHERON; MUXEL 1988, MANNHEIM, 1928).  

Assim, procuramos observar os elementos que tendem à continuidade, bem como 

aqueles que se rompem, resultando em processos marcados por permanências e rupturas entre 

as gerações. A análise das trajetórias familiares realizada por nós se insere dentro de uma 

perspectiva da política sob a ótica da intimidade, por meio da qual procuramos compreender 

melhor o processo de transmissão no que diz respeito à relação entre política e afetividade no 

grupo familiar e na relação com os pares. 

Acreditamos que a análise de outras instâncias de socialização política, não apenas 

aquelas institucionais e públicas (tais como partidos políticos, associações diversas, sindicatos, 

entre outros), oferece importante contribuição para a compreensão da maneira como os 

indivíduos se relacionam com a política. O processo de socialização política começaria, então, 

no espaço de trocas afetivas com os “outros significativos” em diferentes tipos de situação, 

como uma tomada de posição política por parte dos pais ou uma discussão e, até mesmo, uma 

manifestação de apoio a partidos, candidatos ou causas de interesse comum no ambiente 

privado, no convívio familiar. Nesse sentido, uma análise sobre política que contempla também 

“[...] a esfera privada [da vida das pessoas] lança luz aos modos de subjetivação da política e 

permite apreender a dimensão afetiva da existência política” (MUXEL, 2014, p. 14). Em outras 

palavras, trata-se de apreender como a relação com a política e a maneira de reagir a assuntos 

dessa ordem se constrói em meio a outras relações no ambiente íntimo e, nesse caso específico, 

no que tange às relações afetivas entre pais e filhos, pois, assim como propõe Leclercq (2016, 

p. 958), acreditamos que a família “é local de persuasão de uma ética incorporada pelos pais”, 

de modo que é altamente possível e recorrente que haja aprendizagens políticas em regime de 

afetividade. 

Nesse sentido, podemos dizer que esta tese contribui para o adensamento dos estudos 

que pretendem compreender a importância da família no processo de transmissão de valores, 

atitudes, normas e comportamentos políticos. Mais especificamente, esta pesquisa permitiu 

detalhar dois modelos de transmissão que denominamos (i) transmissão sólida e direta e (ii) 

transmissão porosa e indireta. Desse modo, trabalhamos com a ideia de que existem 
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diferentes tipos de transmissão entre gerações familiares, especialmente no que tange aos 

valores e comportamentos políticos. Além disso, é necessário atentar para o contexto no qual 

as famílias estariam inseridas, o peso de acontecimentos históricos sobre os processos 

socializadores e, ainda, os efeitos de geração, que atuariam na transmissão dos acontecimentos 

históricos na medida em que agem tanto nas “primeiras racionalizações” das experiências 

vivenciadas – em função do momento histórico e do lugar social ocupado pelos indivíduos e 

grupos mobilizados – quanto de maneira retrospectiva, pois incidem também sobre a 

ressignificação dessas experiências (IHL, 2002, p. 142; TOURNIER, 2010). 

Com base no que foi tratado pela literatura especializada sobre transmissão 

intergeracional, elaboramos, então, uma classificação dos tipos de transmissão colocados em 

prática pelas famílias analisadas, que varia, como já anunciado, entre transmissões sólidas e 

porosas. De modo mais detalhado, poderíamos dizer que as transmissões sólidas dizem 

respeito a processos em que há o engajamento político por parte dos pais e, também, o interesse 

e a compreensão sobre questões propriamente políticas, como a militância operária, sindical 

e/ou de bairro ou o engajamento em causas comuns que visem à busca por direitos e melhorias 

coletivas. Podemos citar, ainda, uma compreensão mais apurada do sistema político, 

comumente atribuída a maiores níveis de escolaridade, mas que pode também ser adquirida em 

meio a diferentes experiências de engajamento e participação política ao longo das trajetórias 

dos grupos geracionais analisados. 

Já as transmissões porosas se caracterizam pelo pouco interesse e entendimento e pelo 

baixo nível de engajamento dos pais em atividades políticas, ou por um nível maior de interesse 

por parte de apenas um dos pais, o que entre as famílias do bairro se dá principalmente do lado 

paterno. No que tange aos casos de desacordo político entre os cônjuges, a literatura 

especializada aponta que a mãe costuma ter certa vantagem na transmissão de preferências 

políticas aos filhos, pois na maioria das famílias em nossa sociedade a presença mais forte na 

educação das crianças é da mãe, sendo ela quem acaba mantendo uma relação de maior 

proximidade e afeto com os filhos (PERCHERON, 1974; 1993; MUXEL; PERCHERON, 

1985; 1988; MUXEL, 2008). 

De maneira geral, observa-se que a incidência de transmissões sólidas ou porosas 

depende de variáveis como a capacidade de compreensão/interpretação dos acontecimentos 

políticos, relacionada ao nível de escolaridade dos indivíduos e da relação que os pais têm com 
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a política, que pode ir do engajamento a repulsa aos assuntos dessa ordem (PERCHERON, 

1993; PERCHERON; MUXEL, 1985; 1988; MUXEL, 2008; 2014).  

Vale destacar que a análise sobre a transmissão política no grupo estudado, qual seja, 

famílias pobres que vivem em um bairro popular de tradição operária, não ocorre 

necessariamente em termos de quadros ideológicos (dentro do espectro de direita e esquerda), 

como nos casos analisados pelos pesquisadores franceses, no bojo dos primeiros estudos sobre 

socialização política (PERCHERON, 1974; 1993; MUXEL; PERCHERON, 1985; 1988). 

Conforme discutido no capítulo anterior, observamos que, na maioria dos casos, nem mesmo 

os termos direita e esquerda são compreendidos pela ampla maioria dos moradores. Do mesmo 

modo, os significados da palavra ideologia e de outros termos próprios do campo político são 

compreendidos de maneira difusa, ainda que isso não signifique a total ausência de 

entendimento sobre política. É preciso destacar, ainda, que muitos moradores não se julgam 

competentes para discutir assuntos dessa ordem, o que muitas vezes está relacionado à baixa 

escolarização e, consequentemente, à ausência de capital cultural e político, bem como à pouca 

incidência de sofisticação política, conforme já tratado no capítulo anterior (BOURDIEU, 1977; 

GAXIE, 1987; FUKS; PEREIRA, 2011, p. 124; CAMPBELL, 1960).  

Vale ressaltar que parte dessa compreensão difusa sobre a política também pode ser 

associada à ausência de uma formação política específica, mesmo entre alguns militantes da 

primeira geração, pois as “organizações” nas quais militaram (igreja, sindicatos, PT) nem 

sempre primaram pela formação política de seus quadros. Somando-se a todos esses elementos, 

ainda estão o peso do atual contexto de crise e a falta de credibilidade de todo o sistema político 

partidário brasileiro. 

Dito isto, a seleção das trajetórias familiares apresentadas aqui se deu com base nos 

modos como elas se relacionam com a política; a partir da análise dos dados obtidos com os 

questionários, foram divididas nas seguintes tendências: (i) tendência ao engajamento, 

definida em função da participação intensa da primeira geração em atividades de militância, em 

que a política toma uma dimensão intensa na vida familiar; (ii) tendência a um engajamento 

pontual, que abarca aqueles que entendem a política como uma dimensão importante, porém 

pouco presente no cotidiano familiar; e, por fim, (iii) tendência à rejeição ou ao desinteresse 
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por política, na qual se inserem aqueles que dizem não se envolver, gostar ou compreender 

assuntos desse universo35. 

A partir dessa primeira classificação, trabalhamos com a noção das transmissões 

detalhadas anteriormente, de modo que aquelas consideradas sólidas tendem a ocorrer com 

maior incidência nas famílias representantes da primeira tendência, a de engajamento, enquanto 

as transmissões porosas ocorrem com maior frequência entre as famílias com menor nível de 

engajamento, menor interesse por política e maior desacordo entre os pais, ou seja, entre as 

famílias que se enquadram nas duas últimas tendências de comportamento político mapeadas 

na pesquisa (a tendência de engajamento pontual e a de rejeição e desinteresse por política). 

 

4.1 Família Domingos: transmissões políticas sólidas em uma trajetória de migração, 

trabalho e militância 

 

[...] Os casais militantes profissionais casam também com uma causa, supondo um 

engajamento total e uma atividade plena e isso se confunde e se mistura a diferentes 

registros de sua intimidade. O acordo político prevê um parâmetro vital, intrínseco ao 

resto de suas vidas. A causa defendida em comum autoriza o sonho [...] Ela permite 

que se recomponha em uma mesma esperança um ideal de vida e de amor. Esses casais 

não partilham apenas as convicções, mas um verdadeiro combate, e mais ainda uma 

mesma ética de vida. (MUXEL, 2008, p. 61) 

 

A primeira família apresentada será a família Domingos, composta pelos pais Pedro e 

Elenice e suas três filhas, Cláudia, Luciana e Ana. Essa família é bastante representativa da 

primeira tendência de comportamento político mapeada em nossa pesquisa, pois sua trajetória 

é marcada pela intensa participação da primeira geração em atividades políticas. Assim como a 

maior parte das famílias que apresentam algum engajamento político, o pai Pedro Domingos 

foi o primeiro a se envolver com esse universo de modo mais intenso e seguiu a tradição 

existente em Ferrazópolis, fortemente marcada pelo engajamento via movimento operário e 

sindical. Pedro é metalúrgico aposentado e se engajou no movimento sindical a partir de 1976, 

e milita no PT desde a fundação do partido, bem como em associações de bairro nas diferentes 

vilas de Ferrazópolis, especialmente na do Jardim Silvina, local em que vive. 

                                                             
35 Além de abordar as tendências dos modos de lidar com a política, a seleção das famílias a serem apresentadas 

nesta tese procurou abarcar também aquelas que fossem representativas das nuances existentes no bairro e que 

apresentassem diferenças entre si no que tange ao local de moradia no bairro (zonas 1, 2 e 3), a renda familiar e 

a posse de credenciais escolares entre seus membros. 
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O tipo de envolvimento que Pedro tem com a política é característico de muitos 

moradores do ABC Paulista, sobretudo da categoria metalúrgica do ABC, e se relaciona com 

um acontecimento histórico específico que marcou de diferentes modos a vida desse grupo 

geracional, qual seja, a onda grevista deflagrada na região a partir de 1978, como já tratado na 

introdução e primeiro capítulo. Nesse sentido, vale destacar que esse modo de operar 

politicamente preserva elementos ético-políticos que são próprios àqueles que fizeram parte da 

categoria metalúrgica (a luta pela dignidade do trabalhador e por melhores condições de vida e 

de trabalho, que passariam, na compreensão desses indivíduos, necessariamente por uma 

participação política ativa). Tal característica da categoria metalúrgica não surgiu apenas em 

1978, e é fruto de pequenas lutas cotidianas da Igreja Católica e de algumas evangélicas, de 

moradores de bairros sem estrutura e de trabalhadores ao longo da década de 1970, de modo 

que o ano de 1978 e as greves deflagradas a partir de então representam um marco e o auge do 

reconhecimento da categoria metalúrgica pelos próprios trabalhadores e pela sociedade 

brasileira como um todo (MARTINS, 1994; TOMIZAKI, 2005; KOWARICK, 1988). 

Os metalúrgicos foram atingidos pelo movimento grevista de diferentes formas. 

Atingidos não no sentido estrito da sua adesão às paralisações, assembleias ou 

manifestações, mas atingidos em sua subjetividade pelos acontecimentos grevistas, 

por meio dos quais eles passariam a se reconhecer como os metalúrgicos do ABC. 
(TOMIZAKI, 2005, p. 184). 

Assim, a maneira como esses trabalhadores passaram a entender e se entender no mundo 

passa diretamente por um modo de compreender e se compreender na própria categoria 

metalúrgica, o que incide sobre uma maneira de lidar com a política marcada pela participação 

dos trabalhadores e forjada majoritariamente nas lutas cotidianas a partir dos desafios impostos 

pela realidade (TOMIZAKI, 2005). 

Entre os perfis de trabalhadores metalúrgicos que experimentaram a luta sindical e 

também de bairro, destacamos, então, Pedro Domingos36, uma referência em Ferrazópolis, 

sobretudo na região em que mora há quase 40 anos, o Jardim Silvina. Como Pedro, a esposa 

Elenice é também uma referência no bairro, militante há décadas e reconhecida pelas atividades 

que desempenha. A trajetória da família Domingos acompanha o desenvolvimento do próprio 

bairro e se destaca pelo seu engajamento político. 

Assim, a família Domingos é composta pelo senhor Pedro (nascido em 1949) e a dona 

Elenice (nascida em 1950), figuras reconhecidas justamente por sua participação política. Trata-

                                                             
36  Vale lembrar que, conforme informado anteriormente (Cf: página 26, nota de rodapé nº10), os nomes dos 

entrevistados são fictícios, foram trocados para garantir o sigilo de suas identidades.  
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se de uma família de militantes que, assim como a maior parte da população de Ferrazópolis, 

em especial os membros da primeira geração, é composta por migrantes. Os Domingos são 

oriundos de uma pequena cidade no interior do Piauí; embora partilhem a mesma cidade de 

origem, Pedro e Elenice formaram sua família após a migração, já em São Bernardo do Campo. 

 O casal foi entrevistado no mesmo dia, uma tarde fria de 20 de agosto de 2016, 

aniversário da cidade de São Bernardo do Campo, única brecha na agenda de Pedro, que 

trabalhava intensamente na campanha para as eleições municipais. A entrevista aconteceu na 

sala da casa, que tem como um dos principais destaques um enorme sofá vermelho, do qual 

Pedro e Elenice falam com muito orgulho, por ter sido escolhido exatamente pela cor: “pois 

vermelho é a cor do PT”. Pedro nos aguardava vestido “a rigor”, com sapato social, terno e uma 

camisa polo vermelha. Na mesa de jantar estava Elenice, que vestia roupas mais simples e 

preferiu acompanhar a entrevista do marido de perto, mas sem fazer intervenções; alcançou um 

notebook e ficou navegando na internet, acessando suas redes sociais, enquanto ouvia a 

entrevista do marido. Ao término da entrevista de Pedro, perguntamos a Elenice sobre a 

possibilidade de entrevistá-la, e sua reação foi de surpresa, informando que concederia a 

entrevista, apesar de afirmar jamais ter imaginado que sua história também fosse importante a 

ponto de ser contada para pesquisadores. As trajetórias do casal serão apresentadas juntas, por 

meio de trechos de relatos que se referem ao desenvolvimento de suas histórias de vida. 

 Assim, a primeira entrevista tem início com o depoimento de Pedro que, de forma muito 

clara e pausada, fazendo questão de relembrar muitas datas, começa a narrar sua trajetória: 

Eu nasci em Santo Antônio de Lisboa, no Piauí, meus pais nascidos e criados lá. A 

minha infância foi aquela infância de pobre, de nordestino, mas minha família não era 

assim, miserável, tinha alguma coisa; a terra era nossa e a gente morava na roça. 

Apesar de ser próximo da cidade, distância de apenas 1,5 km, Santo Antônio de Lisboa 

era um povoado, distrito de Picos, que é a terceira maior cidade do Piauí; só passou a 

município no dia 9 de abril de 1964, é uma cidade nova. (informação verbal, Pedro 

Domingos, entrevista de pesquisa, 2016) 

 

Em seu momento, Elenice toma lugar no sofá vermelho e, bastante tímida inicialmente, 

sem conseguir se estender muito nas respostas, começa também a relembrar sua trajetória: 

Eu também nasci em Santo Antônio de Lisboa; a minha família era dona das terras 

em que a gente trabalhava. Meus pais trabalhavam na roça; minha família não era 

pobre de passar necessidade, fome, mas não dava para a gente ficar comprando as 

coisas, não. A vida era simples e nem dava pra ficar se locomovendo de um lugar para 

o outro na hora que tivesse vontade. Era assim: comida nós tínhamos, nunca faltou, 

porque plantávamos; não passamos fome, mas era uma vida modesta. (informação 

verbal, Elenice Domingos, entrevista de pesquisa, 2016) 
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Ao narrar suas histórias, Pedro e Elenice relembram suas infâncias vividas no sertão e 

marcadas pela simplicidade, com brincadeiras baseadas na vida que suas famílias levavam, bem 

como pelo trabalho, realidade que faz parte da trajetória de Pedro desde os 7 anos de idade. 

A minha infância era essa, eu ajudava meus tios, passava trabalhando mesmo [...] 

Minha mãe faleceu eu ainda era criança, não lembro de muita coisa dela. Fomos 

criados pelo meu pai e tios. Quando eu era criança, eu e meus irmãos tínhamos 

obrigação de trabalhar. Desde pequeno eu já ia pra roça, com sete anos. Eu tinha uma 

enxada pequena, que era, assim, a enxada do meu pai; quando desgastava, ele cortava 

o cabo e ficava pequena pra nós: eu, meu irmão. Nós já tínhamos tarefas na roça desde 

criança. Precisava fazer as carreiras de feijão, nós tínhamos quantidades para roçar, 

era nossa obrigação, nossa tarefa fazer, por exemplo, três carreiras cada um. Era mais 

ou menos 200 metros cada carreira e depois que terminássemos é que podíamos ir pra 

casa tomar banho e fazer outras coisas. Às vezes, a gente adiantava o serviço, mas 

meu pai não permitia que a gente saísse sem cumprir a tarefa do dia; tinha liberdade 

de brincar, mas antes tinha que cumprir os compromissos [...]. Os momentos de lazer 

de criança, brincávamos de vaca de osso, sabe o que é isso? O gado, quando morria 

de sede, na seca, ele secava, ficava só os ossinhos; era branquinho, limpinho, a gente 

pegava e fazia as vaquinhas, os bezerros, e esse era um brinquedo; usava folha de 

carnaúba para fazer carrinho de brinquedo com rodinhas de caité, aí a gente pegava 

as embalagem dos cigarros que achava por lá e cortava pra fazer de dinheiro. Nós 

brincávamos de negociar as nossas cargas, fazíamos feiras entre nós, os irmãos e as 

outras crianças que moravam perto. (informação verbal, Pedro Domingos, entrevista 

de pesquisa, 2016) 

 

Observamos no relato de Pedro sobre sua infância as dificuldades de escolarização em 

idade regular e, também, a precariedade das condições materiais da vida, que é bastante comum 

entre a primeira geração de moradores de Ferrazópolis. O trabalho tinha, e ainda tem, uma 

dimensão fundamental para as famílias, a ponto de ser considerado mais importante do que os 

estudos, mesmo no caso de Pedro que, filho de mãe analfabeta, diferentemente da maioria dos 

entrevistados contava com pai escolarizado que, segundo ele, havia concluído o equivalente ao 

Ensino Médio. Segundo Laacher (1990), algumas famílias mais pobres possuem em suas 

práticas de socialização um forte componente moral mais geral, embora não direcionado 

diretamente para a escola, de modo que “[...] essas famílias são dotadas de uma moral educativa, 

de uma educação governada por uma moral da prudência, do cuidado e, talvez, sobretudo da 

perseverança [...]; a escola não é o todo dessa moral, é apenas uma dimensão” em alguns casos, 

com poucas possibilidades de ser acessada (LAACHER, 1990, p. 35). 

De acordo com os dados da pesquisa, os pais dessa primeira geração, em geral, possuíam 

baixa escolaridade e não acreditavam que os sacrifícios empreendidos para que os filhos 

atingissem níveis mais altos de escolarização fossem um investimento com grandes retornos 

para o futuro que poderiam vislumbrar, que era baseado no trabalho rural. A preocupação dos 

pais era a de que seus filhos soubessem assinar seus nomes, ler o mínimo necessário e fazer 
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contas simples; para isso, o ensino nas escolas rurais era considerado suficiente. Ainda de 

acordo com a pesquisa, na maioria dos casos a primeira geração atingia no máximo o 

equivalente ao 5º ano do Ensino Fundamental em idade escolar; muitos deles foram estudantes 

no período em que era exigido exame de admissão para cursar o antigo ginásio e, vivendo na 

roça, dificilmente eles conseguiam se preparar para a realização desse exame, além de terem 

poucas alternativas de locomoção até escolas distantes, onde era possível acessar outros níveis 

de ensino.  

Vale destacar que as dificuldades de escolarização entre aqueles que vivem no campo 

sempre foram maiores e perduram até os dias de hoje, pois dados atuais comprovam que entre 

a população urbana adulta (maiores de 18 anos) 60% possuem o Ensino Fundamental completo 

e, entre a população rural, esse índice atinge apenas 26,5% dos adultos (IPEA, 2017).  

Assim, a dificuldade na escolarização formal também marcou a trajetória de Pedro e 

Elenice, porém de maneiras diferentes, como podemos constatar em seus depoimentos: 

A coisa que minha família estimulava, na verdade, a minha mãe era quem fazia 

questão, era estudar! Meu pai não se importava, mas a minha mãe fazia questão; como 

eu cheguei a morar por alguns anos em Picos, que era uma cidade maior, o acesso à 

escola era um pouco mais fácil do que em Santo Antônio de Lisboa. Porém, eu nunca 

fui muito interessada por estudar; a mãe queria, mas eu não ligava muito e fui só até 

a 4ª série mesmo. Eu vim estudar depois de velha. (informação verbal, Elenice 

Domingos, entrevista de pesquisa, 2016) 

Bom, a gente estudava lá na nossa cidadezinha mesmo. Era na casa do meu avô. Ele 

era o professor e juntava um magote de moleque lá e ia estudar; ele ensinava o 

abecedário, como se fala, alfabetizava a molecada lá. Eu gostava muito, porque era na 

casa de meu avô e eu era encrenqueiro, queria fazer as coisas que os outros meninos 

não podia, porque era casa de minha família mesmo e sempre tinha uma confusão. Só 

que eu nunca liguei muito pra isso, não, não tinha interesse em estudar, fui só me 

alfabetizar mesmo, aprendi a ler, fazer umas contas e é isso. Depois de velho eu até 

tentei, mas não finalizei meus estudos, não. (informação verbal, Pedro Domingos, 

entrevista de pesquisa, 2016) 

Os relatos evidenciam que, apesar do interesse maior da mãe de Elenice, a filha também 

não estudou além dos primeiros anos do Ensino Fundamental em idade regular. Destacam-se 

nos relatos as avaliações que tendem à autoculpabilização no que tange ao fracasso escolar dos 

depoentes, que afirmam ser pouco capazes e/ou pouco esforçados, sem sequer cogitar a 

possibilidade de que essa experiência escolar mal sucedida guarde relação com as desigualdades 

sociais e econômicas que marcam nossa sociedade e condenam parte das crianças e dos jovens 

a enormes dificuldades de adaptação à escola. 

 Nesse sentido, vale lembrar que há uma forte correlação entre o sucesso escolar e o 

capital cultural das famílias (BOURDIEU; PASSERON, 1970; ZAGO, 1998; 2000). Nesse 
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caso específico, observamos que se trata de famílias de origem rural, moradoras de locais 

afastados em meio ao sertão nordestino. De acordo com Maloutas (2011) e Maurin (2004), é 

possível afirmar que os locais mais pobres são também aqueles que concentram famílias com 

menor capital cultural, devido às dificuldades encontradas para a aquisição da cultura letrada 

valorizada, bem como em função de outras necessidades de ordem da sobrevivência que acabam 

se sobrepondo à escolarização, por exemplo. Ainda nesse sentido, podemos afirmar que viver 

no campo, em locais afastados, com poucos recursos e quase ausência de equipamentos 

escolares públicos ou privados contribui para a produção de um efeito de lugar (BOURDIEU, 

2008a), o que significa dizer que o território acaba exercendo forte impacto sobre as condições 

de vida e de mobilidade social dos indivíduos e, também, sobre os destinos escolares dos 

indivíduos, perpetuando situações de desigualdade que podem vir a se estender por muitas 

gerações. 

[...] a ausência dos equipamentos sociais no território (e de educação infantil em 

especial) contribui para o aprofundamento das desigualdades escolares que seriam 

produzidas pelas diferenças nos recursos culturais das famílias. Os territórios de maior 

vulnerabilidade social concentram as famílias com menores recursos culturais e são, 

por esse motivo, mais distantes da cultura letrada e do universo escolar. Assim, o 

desencontro entre os recursos culturais das famílias e a cultura escolar é reforçado 

pelo isolamento da escola no território e pelo déficit de oferta de educação. (ERNICA; 

BATISTA, 2012, p. 652) 

A situação de Pedro, que passou toda a infância em cidade menor, era diferente: a 

escolarização foi realizada por um familiar, seu avô, que atuava como educador voluntário na 

região em que a família morava; como citado anteriormente, o objetivo era apenas a 

alfabetização.  

Uma parte da família de Pedro era considerada “muito importante” na cidade em que 

viviam; não é o caso de afirmar que fossem ricos, porém havia um tio que possuía lotes de terra 

um pouco maiores e uma significativa criação (atividade pecuária com criação de algumas 

cabeças de gado e caprinos), além de viver em uma das melhores casas da cidade e ter um rádio, 

equipamento ainda raro na época, na pequena cidade de Santo Antônio de Lisboa. Vale lembrar 

que a mãe de Pedro faleceu quando ele ainda era criança, por volta de seus 10 anos de idade. 

Ele nos contou que, vivendo apenas com o pai e os irmãos, ao se aproximar da adolescência 

passou a empreender esforços de aproximação com o tio que vivia na cidade e, sempre que 

possível, tentava passar temporadas com ele, almejando viver com essa parte da família em 

definitivo, pois imaginava que na cidade a vida poderia ser melhor. Assim, aos 11 anos de idade, 

Pedro passou a viver a maior parte do tempo na casa desse tio, convivendo muito mais com 

essa parte da família do que com seu próprio pai e seus irmãos. Apesar de passar mais tempo 
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com a família da cidade, Pedro não fora adotado por eles; seu pai ainda era seu responsável 

legal, de modo que só passou a viver definitivamente com o tio, sem retornar para pequenas 

temporadas na casa do pai, ao completar 17 anos, quando seu pai já havia se casado novamente 

com uma prima da antiga esposa37. 

No que tange especificamente à política, Pedro reluta um pouco em afirmar se houve 

alguém que tenha lhe influenciado politicamente na infância ou adolescência. Ele relata que seu 

pai não era um militante político, mas que não negligenciava o assunto e tinha sua preferência 

partidária pelo Arena, o que, segundo Pedro, teria relação com o fato de o pai ter servido ao 

Exército. Em seu depoimento, Pedro nos conta ainda que, em uma oportunidade, seu pai chegou 

a ser candidato a vereador pelo Arena, pois foi convencido por amigos a se lançar nessa 

empreitada; acreditava-se na possibilidade de vitória pelo fato de se tratar de um membro de 

uma família muito conhecida na cidade em que viviam, porém o pai de Pedro não venceu essa 

eleição e jamais tentou se candidatar novamente. 

  Ainda sobre a relação que mantinha com o pai, Pedro não cita momentos de carinho e 

afeto. Ele afirma que seu pai era uma boa pessoa, porém um homem duro e de poucas 

demonstrações sentimentais, o que teria se acentuado após a morte da primeira esposa, mãe de 

Pedro. O pai criou os filhos nascidos nesse primeiro casamento sozinho (foram três filhos), com 

a ajuda dos irmãos que viviam próximos e, segundo Pedro, seu pai fazia questão de lhes 

transmitir a importância do valor do trabalho, além de ensinar-lhes a presar pelo respeito, pela 

honestidade e, principalmente, pela disciplina e responsabilidade. O familiar lembrado por 

Pedro com maior carinho é um primo mais velho, com quem ele passou a conviver a partir das 

longas temporadas que passava na casa do tio na cidade; no que diz respeito à influência familiar 

sobre política, esse primo foi a figura lembrada por Pedro. 

Eu acho que ninguém me influenciou, aquilo era da minha ideia, eu era contrário ao 

meu pai. Ah, mas na verdade, se for pra citar alguém, tinha um primo meu, que tinha 

rádio, um dos poucos na cidade, ele era mais velho do que eu, eu ia lá casa dele e ele 

me contava as notícias que passavam no rádio e ele me falava de algumas coisas que 

eram ruins para o povo, que o partido do meu pai [partido com o qual seu pai 

simpatizava] estava fazendo coisas ruins, não eram coisas boas. Quando deu o Golpe 

Militar eu ia fazer 15 anos, eu me lembro bem, em 1964, o rádio deu a opinião de 

alguns jornalistas que ainda podiam falar e meu primo era quem me transmitia; eu 

ficava com a opinião dele. (informação verbal, Pedro Domingos, entrevista de 

pesquisa, 2016) 

Notamos que esse primo parece ter exercido forte influência sobre o modo como Pedro 

entendia a política, pois a maior parte das informações sobre política que nosso depoente tinha 

                                                             
37 De acordo com Pedro, no segundo casamento o pai teve mais quatro filhos. 
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na adolescência era filtrada pela interpretação desse primo, com quem Pedro mantinha uma 

relação de amizade e confiança muito forte. Em seu relato, Pedro aborda constantemente a 

formação dos partidos no período da ditadura, o Arena e o MDB, e afirma que, influenciado 

pelo primo, passou a se colocar contrário ao Arena. Ele relembra um episódio divertido de sua 

trajetória envolvendo seu pai, quando de sua candidatura a vereador: 

Mesmo na minha cidade, quando eu tirei meu título de eleitor, quando foi o meu 

primeiro voto, meu pai foi candidato a vereador e eu não votei no meu pai, eu fiz isso. 

Porque existia Arena e MDB, e a Arena era a do Regime Militar e o MDB que estava 

formando ainda uma certa oposição; mas, como meu pai saiu pelo Arena, eu não votei 

nele, não, mas tudo bem, eu gosto do meu pai, ele é gente boa demais, mas não votei 

nele por causa disso. (informação verbal, Pedro Domingos, entrevista de pesquisa, 

2016) 

Aqui se observa a maior influência do primo no processo de socialização. Pedro se 

colocou contrário ao pai e a favor do que lhe transmitia o primo. Essa situação, embora tenha 

sido lembrada como embaraçosa, não chegou a causar rompimento de relações entre pai e filho, 

mas Pedro relembra que seu pai ficou decepcionado ao saber que não fora votado pelo filho. 

Para Pedro, essa sua atitude demonstrou um ato de coragem e independência em relação ao 

posicionamento político do pai, pois sua visão sobre o partido pelo qual o pai saiu a candidato 

era negativa. Uma explicação possível para isso seria o fato de nosso depoente conviver muito 

mais com o primo do que com o pai, que visitava esporadicamente e com quem não mantinha 

uma relação muito próxima, de modo que o familiar mais presente em sua vida em um momento 

importante de formação de valores políticos era esse primo, referência em sua trajetória.  

Foi também nesse período da vida que Pedro conheceu Elenice, quando ambos ainda 

viviam em Santo Antônio de Lisboa. Até mesmo o momento em que conheceu a esposa é 

relembrado em função de um evento político; segundo ele, os dois frequentavam bailes 

promovidos por partidos políticos na escola da cidade e frequentavam os mesmos bailes, porque 

eram simpatizantes do MDB. Diferentemente de Pedro, que demonstrava apoio a um partido 

contrário ao do pai, sendo mais próximo ao primo com quem convivera na adolescência, Elenice 

frequentava os bailes dos candidatos do MDB porque era o partido de adesão política de sua 

família. Foi, então, nesse contexto que o casal se conheceu melhor e começou a namorar.  

A questão da adesão política dos familiares de Pedro e Elenice merece ser discutida com 

mais calma. Trata-se de uma prática ainda muito comum no Brasil, principalmente no interior, 

que o momento da eleição o voto vá além de uma escolha individual e tenha o significado de 

adesão que coloca em jogo o fato de situar-se de um lado da sociedade, que não é 

necessariamente fixo, mas uma adesão se torna um compromisso e acompanha manifestações 
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públicas de apoio (HEREDIA; PALMEIRA, 2005). Por isso, no caso de Pedro e Elenice, foi 

possível que se conhecessem em um desses bailes, especificamente em um que fora promovido 

por candidatos do partido que representava a adesão de ambos.  

A promoção de bailes, comícios e outras festividades por parte de políticos ligados tanto 

ao Arena quanto ao MDB era comum na pequena cidade de Santo Antônio de Lisboa, e a 

presença nesses espaços também representava uma manifestação pública de apoio a 

determinado candidato e/ou partido político. Ainda assim, vale destacar que entre a população 

da cidade não eram raros aqueles que frequentavam os dois bailes apenas pela festividade, sem 

nenhum compromisso em demonstrar apoio a candidatos e partidos. Apesar disso, a adesão a 

um candidato ou partido costumava ser levada bastante a sério, um compromisso assumido que, 

uma vez adquirido, devia ser respeitado por ambas as partes, pois colocava em jogo a honra dos 

envolvidos (VILLELA; MARQUES, 2017). 

A adesão poderia ser, então, destinada a um partido político ou a um candidato, o que 

era mais comum, de modo que a adesão não ocorria necessariamente em função de uma opção 

consciente pela plataforma de campanha ou pela ideologia do partido. O que estava em jogo 

era um processo de compromisso, apoio e confiança baseado no voto, uma utilização do 

sufrágio que, muitas vezes, é entendida e encerrada em si mesma como prática clientelista; a 

visão sobre essa relação, em geral, não atenta para outras possibilidades de análise das 

estratégias empregadas pelos eleitores e políticos no uso do voto, conforme trabalhado no 

capítulo anterior (HEREDIA; PALMEIRA, 2005; VILLELA; MARQUES, 2017). O 

conhecimento do programa do partido e da plataforma política defendida por ele costuma ficar, 

então, em segundo plano, e nem sempre é de amplo conhecimento entre os eleitores apoiadores. 

De acordo com o relato de Elenice, seu pai costumava apoiar os candidatos do MDB, pois se 

tratava de pessoas mais próximas a sua família, situação comum a muitas outras famílias de sua 

cidade. Já no caso de Pedro, observamos que, diferentemente da maioria, ele possuía algum 

conhecimento sobre a ideologia e as atividades do partido que apoiava, mesmo que a palavra 

ideologia não fosse parte de seu vocabulário ou algo que compreendesse na época. 

Especificamente sobre a maneira como a política era tratada nas famílias, Elenice afirma 

que, diferentemente do caso de Pedro, esse não era um assunto muito discutido entre seus 

parentes na infância e, embora seus pais manifestassem apoio político ao MDB, tratava-se, 

segundo ela, de um apoio que se expressava quase exclusivamente em períodos de campanha e 

eleições. Sua ida aos bailes de candidatos do MDB, onde começou a namorar Pedro, tinha o 
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intuito de diversão, e a frequência a esses bailes em específico se dava por conta da preferência 

partidária de seu pai; destacamos que Elenice fazia parte das meninas da cidade que podiam 

frequentar os bailes. Vale lembrar que a política não era considerada uma atividade feminina e, 

na situação vivenciada por Elenice na infância e adolescência, ela devia acompanhar a adesão 

política do pai, o patriarca, de modo que era muito mais difícil para as mulheres se colocarem 

em posições contrárias às dos pais e esposos (HEREDIA; PALMEIRA, 2005; CANEDO, 

2007).  

A realidade de Elenice se assemelhava à da maioria das mulheres no Brasil, e esse papel 

coadjuvante ante a política reflete até hoje em nossa sociedade. Vale lembrar que, de acordo 

com Canedo (2007), as mulheres brasileiras só passaram a ser consideradas legalmente 

indivíduos capazes de exercer a sua opinião política de maneira pública a partir de 1932, quando 

o gênero deixou de ser uma prerrogativa para o voto e o voto feminino passou a ser permitido 

legalmente. Até então (e ainda por muito tempo depois), as mulheres eram consideradas apenas 

como membros da família de um cidadão, “agregadas em torno do votante” em seus papéis de 

mães, esposas, filhas e irmãs. Ainda que com uma atuação considerada secundária, agregada 

em torno da posição do pai, merece destaque o fato de que Elenice vivenciou experiências 

políticas na família desde a infância, o que parece ter feito diferença em sua trajetória quando 

optou por militar ao lado do esposo. 

No que tange à experiência migratória, Elenice foi a primeira a passar por esse processo; 

migrou junto com um irmão, ainda na adolescência, em 1969, para a cidade de São José dos 

Campos, interior de São Paulo, onde o irmão dela tinha contatos que possibilitaram a migração. 

Apesar da distância, o namoro com Pedro continuou e os dois mantiveram contato por cartas. 

Sem perspectiva de mudanças e melhores condições de vida e, é claro, considerando a 

mudança de sua namorada, Pedro começou a planejar a sua vinda para São Paulo, 

especificamente para São Bernardo, pois alguns amigos de Santo Antônio de Lisboa viviam na 

cidade e informaram-lhe que se tratava de um local com maior facilidade de conseguir emprego, 

por conta das indústrias. Além disso, Pedro e Elenice relataram que era comum pessoas de sua 

cidade migrarem para São Paulo e isso despertou neles a curiosidade de conhecer esse local e 

tentar seguir suas vidas nele. Assim, aos 17 anos, com o auxílio de um amigo que vivia em São 

Bernardo do Campo e se tornara gerente de uma pensão, Pedro resolveu migrar; seus objetivos 

eram aprender uma nova profissão e poder se estabelecer em São Paulo.  
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Quando eu tinha uns 17 anos, resolvi ir para a cidade, ficar direto lá; tinha um tio meu 

que morava na cidade e eu passei uma temporada com ele. Foi quando, de lá, resolvi 

vir para São Paulo. Cheguei aqui dia 19 de janeiro de 1970, vim direto para São 

Bernardo, para o centro. Aqui praticamente não existia o bairro ainda. Quando eu 

cheguei, vim para o centro, para uma pensão de um amigo nosso; ainda bem que era 

meu amigo, pois fiquei 2 meses e 7 dias sem trabalho e não tinha dinheiro nem para 

comer, ele que me ajudou. Aí eu arrumei um trabalho numa empresa no centro de São 

Bernardo, uma tecelagem, que depois se mudou para Piraporinha; fiquei lá por volta 

de 6 anos. Quando me casei estava nessa fábrica. [...] Estou aqui nessa cidade desde 

1970; nestes 45 anos eu voltei ao Piauí cinco vezes, apenas para visitar a família; 

minha vida é aqui. (informação verbal, Pedro Domingos, entrevista de pesquisa, 2016) 

 Pedro relaciona a experiência da migração com sua trajetória profissional na cidade e, 

assim como todos os migrantes, teve o trabalho como motivo da mudança. Ao ser questionado 

sobre o que significa viver em São Bernardo do Campo, ele é enfático: “São Bernardo é meu 

céu, eu amo São Bernardo, eu sinto como minha cidade, sinto saudades daqui quando visito o 

Piauí. Tudo o que tenho na vida conquistei aqui, não troco o lugar em que moro por nada nesse 

mundo” (informação verbal, Pedro Domingos, entrevista de pesquisa, 2016). 

 Vivendo em São Paulo, Pedro e Elenice se reencontraram e casaram-se no ano de 1973, 

quando Elenice passou a morar em São Bernardo do Campo, no bairro do Alves Dias. 

 Em 1978, Pedro trabalhava na TRW e morava no bairro Alves Dias com a esposa e a 

filha mais velha, de apenas um ano de idade. Quando eclodiram as greves dos metalúrgicos do 

ABC, ele já estava completamente engajado com o movimento sindical, porém agia de maneira 

clandestina, porque a chefia da empresa em que trabalhava não tolerava atividades sindicais no 

local de trabalho. Segundo Pedro, toda essa pressão o fazia sentir medo, mas ao mesmo tempo 

sentia mais necessidade de lutar para que outros não sofressem como ele.  

Olha, a minha militância veio mais forte no movimento sindical. Eu entrei no 

movimento sindical logo que eu entrei pra metalúrgica; eu entrei em 1976, em uma 

época de Ditadura Militar muito dura. Nesse mesmo ano eu já conheci Lula e eu me 

envolvi totalmente com o sindicato. Eu trabalhava praticamente na porta do sindicato, 

bastava caminhar 15 minutos e eu chegava no sindicato. Nossa empresa tinha um 

diretor sindical muito pelego, o senhor Joaquim; ele saía de reunião com os 

trabalhadores e ia direto para o departamento pessoal da empresa, ele era do lado da 

empresa, não do nosso. Esse comportamento dele era um resquício do movimento 

sindical da Ditadura, aquele sindicalismo pelego, coitado, eu tenho até dó, mas era 

assim que funcionava antes do Lula; foi ele quem ajudou a mudar as coisas.  

Então, logo de cara eu me envolvi, comecei a militar de forma clandestina; quem era 

mais revoltado com a situação éramos eu, o Araújo, que já faleceu, e o Zelão. Para me 

garantir eu já fui logo pra CIPA, pois como eu ia escondido para o sindicato tinha 

receio de perder o emprego, mas não estava disposto a abandonar a militância. Eu 

seguia as orientações do sindicato de não deixar ninguém perceber minha militância 

no início; até hora-extra, que o sindicato não recomendava, eu fazia, para saber tudo 

sobre a firma e falar no sindicato. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a ir em churrasco 

da firma, com chefe e tudo, para depois passar informação pro sindicato.  
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Já a minha formação no sindicato, isso mais pra frente, quando já não precisava me 

esconder, eu tive professores como Suplicy, Mercadante e o próprio Tarcísio Secolli 

chegou a dar curso pra gente. Eu fazia formação, aqui, lá em Cajamar, em todo canto 

que tivesse. Menina, eu vou te dizer: eu entrei de cabeça. (informação verbal, Pedro 

Domingos, entrevista de pesquisa, 2016) 

Observamos que a trajetória na militância sindical de Pedro se parece com a de outros 

trabalhadores que se engajaram nos anos 1970 (TOMIZAKI, 2005). Era comum que a trajetória 

militante se iniciasse com a entrada na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 

que garantia a estabilidade no emprego, uma estratégia comumente utilizada pelos 

trabalhadores para se prevenirem de demissões até hoje. No processo de engajamento, Pedro 

cita a figura de Lula como elemento disparador, mas também cita o sentimento de contrariedade 

em relação ao diretor sindical da empresa em que trabalhava.  

Outro ponto importante no relato de Pedro diz respeito ao fato de sua trajetória 

profissional ser narrada também em função de acontecimentos de ordem política; até mesmo o 

que ele considera como sucesso profissional é visto como resultado de sua consciência política, 

como podemos observar no trecho abaixo: 

A minha vida profissional eu considero que acabei indo bem, porque fui uma pessoa 

que tive uma experiência política muito diferente dos outros. Como já te disse, mesmo 

na minha cidade, quando eu tirei meu título de eleitor, meu pai era candidato a 

vereador e eu não votei no meu pai, porque ele era do Arena e eu, não. Mas aí, quando 

eu cheguei aqui e entrei na empresa de tecelagem, quis me associar ao sindicato, mas 

era difícil, não era automático como é hoje, acordo coletivo, que já desconta no seu 

salário. Eu tive que ir lá na Vila Duzzi [próximo ao centro de São Bernardo] para me 

associar e ia todo mês para pagar a mensalidade; só tinha eu da firma. Nessa firma 

que eu trabalhei, até para ir ao banheiro era difícil; tinha que pegar uma plaquinha 

com o encarregado e era um por vez, essa era a regra. E eu era meio doido, não votava 

nem no meu pai, pegava essa fichinha sempre e dava fim. Eu trabalhava muito, minha 

produção era boa e tudo o que tinha que fazer não tinha problema, aprendia rápido. 

Eles me promoveram a encarregado de seção, uma seção à noite, eram 72 pessoas e 

um guarda na porta para eu tomar de conta. Eu entrava 17:30 da tarde e saía às 7:00 

da manhã. 

Não tinha segurança do trabalho, não tinha nada. Quando tinha acidente, naquela 

época tinha acidente que arrancava braço! Dava dó. Quando ocorria acidente, eu 

chamava táxi pra levar o cara pro hospital e, às vezes, a empresa não queria nem pagar 

o táxi. Era muito acidente, era uma coisa difícil.  

Quando veio meu primeiro salário de encarregado, eu recebi dez centavos a mais que 

os operadores de máquina. Aí eu fui no chefe e disse a ele que não ia mais cuidar das 

responsabilidades dele e da empresa, que ia voltar pra minha máquina e trabalhar. Até 

se a pessoa chegasse cinco minutos atrasado eu tinha que tomar o cartão dela e não 

deixar ela entrar, uma regra que eu digo: isso não dá pra mim, não. Um monte de 

colega nosso, nordestino, trabalhava pra caramba e eu tinha que dar punição? Não, eu 

disse que não era pra mim isso, não! Não tinha ferramenteiro, eu sozinho pra tomar 

de conta de fábrica sem estrutura, não, eu não fiz, não. Eu chamei todo mundo e falei 

que não ia ser chefe de ninguém, não, que eles trabalhassem nas máquinas deles com 

responsabilidade e eu ia pra minha. Eu era operador, minha máquina era grande e eu 

tinha dois ajudantes. 
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Quando passou essa situação toda, me contaram que eu ia ser mandado embora, 

demorou 13 dias para me mandarem. Aí eu coloquei na cabeça que eu ia entrar na 

TRW, aqui aonde hoje é o Center Castilho, em Ferrazópolis mesmo. O ano era 1976. 

Aí eu passei a ir todo dia na porta da TRW pra pedir pra trabalhar; eu escolhi a TRW, 

eu queria ser metalúrgico na TRW. Até eles me contratarem eu ia lá todos os dias, 

naquela época era mais fácil conseguir emprego, pois tinha mais oferta, saía de uma 

empresa e entrava na outra. Então, eu entrei na TRW e trabalhei lá por 28 anos, me 

aposentei lá. (informação verbal, Pedro Domingos, entrevista de pesquisa, 2016) 

 Elenice também chegou a trabalhar em fábricas, inclusive como metalúrgica, porém o 

período de trabalho foi curto; passou pelas empresas Wheaton e TRW ao longo de pouco mais 

de um ano, pois, após o nascimento da primeira filha em 1977, optou por parar de trabalhar fora 

para se dedicar ao cuidado e à educação da criança; só voltou a trabalhar quando suas filhas 

eram mais velhas. 

Parei de trabalhar e isso foi uma decisão minha, mesmo. Precisar financeiramente a 

gente precisava, mas eu optei por ficar em casa e cuidar das minhas filhas. Outra coisa 

é que aqui também eu não tinha com quem deixar e não tinha creche, mas, mesmo que 

tivesse, eu queria tomar conta da educação das minhas filhas. (informação verbal, 

Elenice Domingos, entrevista de pesquisa, 2016) 

 

A chegada do casal a Ferrazópolis ocorreu em 1979, por intermédio de um amigo que 

vivia no bairro, na região do Jardim Silvina. Esse amigo havia construído duas casas no terreno 

em que vivia, uma para morar com a família e a outra era uma pequena casa de dois cômodos 

e banheiro, para alugar e obter uma renda extra, prática que, como vimos no primeiro capítulo, 

era bastante comum no bairro. O aluguel cobrado pelo amigo tinha um valor mais baixo e 

Ferrazópolis era o bairro em que Pedro trabalhava; assim, os dois fatores contribuíram para a 

mudança da família, que veio para o bairro inicialmente morando de aluguel e dentro de alguns 

anos comprou um terreno onde construiu sua própria casa. 

Eu não tenho muito o que falar do bairro no começo, porque a gente sempre morou 

aqui no Silvina e no começo eu não era muito envolvida com nada, só ficava dentro 

de casa cuidando das meninas e esperando ele [o marido] chegar. Como a gente 

morava perto das coisas, apesar de não serem todas as ruas asfaltadas, aqui já tinha 

escola muito perto e também a UBS [Unidade Básica de Saúde], e nossa vida não foi 

tão difícil nesse aspecto; eu gostei daqui e ainda gosto. (informação verbal, Elenice 

Domingos, entrevista de pesquisa, 2016)  

Ao chegar a Ferrazópolis, a experiência de moradia vivenciada pela família Domingos 

se assemelha à de outras famílias que se instalaram na zona 1, primeira área loteada e ocupada 

do bairro, região mais urbanizada e que contava com um número maior de equipamentos 

públicos e acesso a serviços, ainda que precários, desde fins da década de 1970. Embora grande 

parte das ruas não fosse asfaltada nessa época, o bairro já contava com algumas escolas e com 

a UBS do Jardim Silvina, que também atendia a população em formato de pronto-socorro 24 
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horas. Além disso, Jardim Silvina, Vila São José, Jardim Leblon e Vila do Tanque eram as vilas 

que contavam com escolas em níveis de ensino infantil, fundamental e médio também a partir 

do final da década de 1970 (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1979). A proximidade dessas 

escolas contribuiu para uma vivência mais positiva da família Domingos no bairro, tanto no 

que tange à escolarização de seus filhos – pois não passavam por dificuldades e percalços nos 

trajetos entre a casa e a escola – quanto para a sua instalação na região. 

Foi também em Ferrazópolis que se intensificou o engajamento político de Pedro e 

Elenice. Elenice relata o drama que vivia nos primeiros anos do casamento, marcado pelo temor 

pela segurança do marido bem como pelo receio de que ele perdesse o emprego, única fonte de 

renda que possuíam. Pedro, por sua vez, relembra que no início de sua trajetória como militante 

sindical não foi apoiado por sua esposa, assim como ocorria na ampla maioria dos casos dos 

trabalhadores metalúrgicos que se dedicaram às atividades de militância. Muitas mulheres 

tinham ressalvas quanto à militância sindical, pois a família acabava sendo deixada em segundo 

plano; o trabalho e as atividades sindicais tomavam praticamente todo o tempo desses 

trabalhadores. É comum ouvir relatos de metalúrgicos que se dedicaram à militância e sentem 

o pesar de ter perdido momentos importantes em família. No caso da família Domingos, Elenice 

optou por apoiar e acompanhar o esposo nas atividades de militância e toda a família passou a 

tomar para si a luta dos trabalhadores metalúrgicos. Ainda que o engajamento de Elenice pareça 

ter se dado por influência do marido, ela passou a se envolver em movimentos com demandas 

voltadas para a sua realidade, como foi o caso do movimento das panelas vazias, das lutas por 

creches e escolas, bem como das lutas por melhorias nos bairros e pela ampliação de 

equipamentos públicos de atenção, saúde, escolarização e lazer para a população, atividades 

que desenvolve até hoje.  

As mulheres de metalúrgicos desempenharam um papel importante durante as 

movimentações grevistas. Embora, como acabamos de mencionar, muitas delas não apoiassem 

a militância dos maridos, outras, ao reconhecer a importância daquele movimento de 

trabalhadores que emergira na região, passaram a participar de reuniões em grupos de mães, no 

sindicato, em associações de bairro e em movimentos que lutavam pela garantia mínima de uma 

vida decente, além das passeatas que realizavam pelas ruas de São Bernardo do Campo, como 

a de 1980, que em meio à longa “Greve dos 41 dias” exigia a retomada das negociações e a 

libertação dos dirigentes sindicalistas presos. O engajamento dessas mulheres estava 

relacionado com as difíceis condições que seus maridos enfrentavam no trabalho, mas também 
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estava ligado às péssimas condições de sobrevivência que elas e suas famílias experimentavam 

na cidade.  

Dito isso, observamos no caso de Elenice o envolvimento com atividades políticas, que 

em parte não lhe era alheio, pois, apesar de ela afirmar não ter se envolvido diretamente com 

atividades políticas antes do casamento, enquanto vivia no Nordeste, sua família declarava 

apoio ao mesmo partido apoiado por Pedro, o que ocasionou inclusive o encontro com o marido.  

Eu me preocupava, passava aperreio, tinha medo dele não voltar pra casa. Era tanta 

polícia que a gente via na rua, tanta coisa... Na época, no começo, eu não participava 

de nada e vivia nesse aperreio, teve vez dele sair pra trabalhar e dava madrugada e ele 

não voltava, até preso ele foi várias vezes, e eu ficava aqui, sem um telefone pra ter 

notícia; era preciso ir pedir favor aos outros pra tentar saber notícia dele. Um dia ele 

chegou e teve uma conversa séria comigo, ele disse que ou partia pra cima e lutava 

pelo emprego dele ou perderíamos tudo. Foi quando eu disse: “Então, vá. Lute pelo 

que precisar que eu estou aqui; sem emprego como é que a gente vive?”. Aí, desse dia 

em diante, eu passei a apoiar mais ele, e também eu conheci ele assim, mexendo com 

política, aqui só piorou, o que era que eu ia fazer? Lutar era a única coisa que podia 

ser feito. Aí, também, conforme as meninas iam ficando maiorzinhas, eu participava 

mais, junto com ele e junto com outras mulheres aqui no bairro, porque eram muitas 

na mesma situação que eu. (informação verbal, Elenice, entrevista de pesquisa, 2016) 

 

A partir do relato de Elenice, observa-se que o disparador para seu engajamento político 

mais intenso parece ter sido a busca por uma maior aproximação com o marido, mas 

enfatizamos que a relação que sua família mantinha com a política na infância parece ter 

contribuído para criar nela, predisposições para o engajamento. Ainda assim, a sua entrada mais 

intensa na militância implicou uma acomodação de valores do papel feminino aprendido por 

ela desde a infância, quando ela apenas seguia a adesão do pai. Isso nos remete novamente à 

maneira como a mulher era pensada na sociedade; sua função principal estava centrada no 

cuidado do lar e dos filhos, sem envolvimento público com questões de ordem política, o que, 

mais uma vez frisamos, ainda é recorrente na sociedade em que vivemos (PERCHERON, 1993; 

CANEDO, 2007).  

  Vale destacar que, no caso dessa família, não havia discordância entre o casal quanto a 

posicionamentos políticos e opções partidárias, mas, inicialmente, havia pouco interesse em 

assuntos dessa ordem por parte de Elenice, pois a política não fazia parte da sua compreensão 

do papel de mulher, mãe e esposa, até a intensificação da militância do marido nos anos 1970. 

Como já afirmado, observa-se que houve uma acomodação entre os valores apreendidos na 

família e aqueles que ela adquiriu após o casamento com Pedro e sua militância operária, 

sindical e política, pois, embora os valores apreendidos no processo de socialização política se 
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formem cedo, sabemos que processos de socialização posteriores ao período da infância e 

adolescência também são capazes de impactar atitudes e crenças (PERCHERON, 1993; FUKS, 

2014; MUXEL, 2008). 

Por fim, nota-se que Elenice passou a ter uma percepção maior de legitimidade da 

atuação da categoria metalúrgica na qual seu marido estava envolvido, o que poderia, a longo 

prazo, possibilitar melhorias consideráveis tanto para sua família quanto para a de outros 

trabalhadores, ou seja, mudanças que não seriam apenas de ordem individual. 

Apesar de o engajamento de Pedro ser anterior à sua chegada a Ferrazópolis, como 

vimos, muitas das atividades de militância que ele passou a desempenhar foram potencializadas 

com a vivência no bairro. Relembramos que grande parte dos trabalhadores do bairro se 

encontravam nas mesmas condições e vivenciaram junto com suas famílias os mesmos dramas 

e dificuldades enfrentados pela família Domingos.  

 Assim, Pedro, que já fazia parte do movimento sindical, começou a se aproximar mais 

dos vizinhos e a fazer amizades no bairro; com o tempo, ele e a esposa passaram a participar 

ativamente da formação das associações de bairro existentes em Ferrazópolis, sobretudo a 

Amigos do Bairro do Jardim Silvina. Segundo ele, seu objetivo era promover o diálogo entre 

as atividades desenvolvidas no sindicato e o movimento dos trabalhadores, com a formação do 

PT e a luta nos bairros, em que a participação de sua esposa fora mais intensa. Ressaltamos 

mais uma vez que a ação nos bairros contou, também, com a presença forte da Igreja Católica, 

no caso da região do Jardim Silvina representada pela figura emblemática de Padre Leo38, um 

padre italiano que desenvolvia um trabalho junto às populações pobres e periféricas no 

município de São Bernardo do Campo.  

 Ainda sobre Pedro, observamos que seu modo de atuar politicamente é fortemente 

influenciado pelas experiências de aprendizagens a partir dos valores familiares e da 

participação na igreja, na fábrica e no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC). Ele 

afirma que a luta sindical não devia ficar restrita às fábricas e ao prédio do sindicato; deveria 

ser uma luta de conscientização do povo, da sociedade como um todo, não apenas do 

                                                             
38 Padre Leo foi uma figura muito emblemática em Ferrazópolis, principalmente no Jardim Silvina, onde morava. 

O padre residia em uma das favelas da região, morava em um barraco de madeira e desenvolveu ali um trabalho 

de auxílio a moradores carentes que contribuiu para o desenvolvimento e crescimento do bairro. Ainda em vida, 

construiu com o apoio da comunidade e de alguns patrocinadores uma associação que oferece cursos 

profissionalizantes para jovens de baixa renda e hoje é referência em toda a cidade. Padre Leo foi morto em 

1998, na favela em que vivia, vítima da violência urbana, problema que assola o bairro Ferrazópolis. 



141 

 

movimento de trabalhadores; crendo nisso, seguiu ao lado da esposa, dedicando a vida e o 

tempo livre a essa causa. 

Notamos, até aqui, que os relatos de Pedro sobre sua própria trajetória e a seleção dos 

fatos que nos apresenta estão pautados por uma marcação de tempo baseada em acontecimentos 

políticos, seja no contexto macro, seja no plano micro, de sua própria trajetória de militante. 

Assim, não seria exagero afirmar que a política tem uma dimensão muito importante em sua 

vida; trata-se de uma vivência objetiva, que toma o seu dia a dia e perpassa a maneira como se 

comporta, as atividades que desempenha e, ainda, as relações que mantém. A política parece 

ter estado sempre presente na vida dessa família, um vínculo que teria sido gestado ainda na 

geração anterior, a dos pais de Pedro e Elenice. As famílias de ambos não eram alheias a 

assuntos políticos e manifestavam publicamente seus apoios e adesões; no caso de Pedro, o pai 

chegou até mesmo a se candidatar a vereador. Ainda na infância e adolescência, Pedro e Elenice 

vivenciaram experiências em função da ampla dimensão dada à política em suas famílias, o que 

se materializava em função do apoio manifesto por seus pais ou parentes próximos, que 

direcionava suas relações, amizades, seus locais frequentados e, até mesmo, as atividades de 

lazer realizadas, como era o caso da importância dada por eles à frequência aos bailes, se 

permitindo participar apenas daqueles que fossem ligados ao seu candidato ou partido de 

adesão. 

Já a militância sindical, operária e de bairro, que foi experimentada após a migração 

para a cidade e a entrada no mercado de trabalho industrial, significou uma ampliação dessa 

relação com a política, inicialmente por parte de Pedro e acompanhada mais tarde por sua 

esposa, o que parece ter ocorrido em função da influência exercida por Pedro. Vale citar que, 

em muitas famílias de militantes, quando há acordo entre os pais, a política se torna onipresente 

e ocupa todo o espaço de troca familiar; “a onipresença da política se torna, em si, uma 

influência, um condicionamento” (MUXEL, 2008, p. 90; LECLERCQ, 2016).  

Embora tenha seguido na militância, Pedro permaneceu no emprego; segundo ele, 

mesmo envolvido com atividades sindicais, sempre trabalhou duro, o que teria contribuído para 

sua permanência na TRW por muitos anos, além do fato de ter usufruído de períodos de 

estabilidade em função dos mandatos assumidos na CIPA, de modo que permaneceu empregado 

no mesmo local até o fechamento da planta da fábrica de São Bernardo do Campo, no ano de 

1998, quando se aposentou somando o tempo de serviço na fábrica com o trabalho rural.  
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Já no caso de Elenice, a política aparece em seu relato como algo que foi ganhando 

importância ao longo do tempo, sobretudo na vida adulta, segundo ela por influência do esposo. 

Apesar de Elenice atribuir ao marido importância fundamental para seu engajamento, vale 

destacar novamente que a política esteve presente em sua família, em sua socialização política 

primária, e isso teria contribuído para o fato de ela ter optado pelo engajamento, acompanhando 

seu esposo. De acordo com Leclercq (2016, p. 957), a socialização que ocorre na infância, no 

ambiente familiar, não ocorre sempre sobre a forma de “conhecimentos especializados e 

discursivos”, mas também por aprendizagens da ordem ética e das ações cotidianas, maneiras 

de perceber e reagir aos acontecimentos. Assim, seria possível afirmar que, ainda que de 

maneira difusa, a socialização política primária vivenciada por Elenice lhe permitiu adquirir 

pré-disposições que, após o elemento disparador da atuação e do engajamento do marido, em 

meio a laços de afetividade, teriam contribuído para seu próprio engajamento. Para nossa 

depoente, o marido contribuiu para sua aproximação com a política, algo que ela encara como 

uma influência positiva, pois afirma ter aprendido com Pedro a ter consciência da importância 

da luta dos trabalhadores para a garantia e ampliação dos empregos e de melhores condições de 

trabalho, o que contribuiria para a vida familiar como um todo. Além disso, nota-se em seu 

relato uma dimensão bastante objetiva da política em sua vida, por conta da obtenção de 

melhorias concretas e materiais nas condições de vida de sua família. 

Assim sendo, na fala de Elenice a ideia de “melhorar de vida” aparece relacionada a 

melhorias materiais e financeiras alcançadas por sua família, pois o desempenho de atividades 

políticas teria lhe proporcionado não só a ampliação de conhecimentos sobre política, mas 

também de sua rede de relacionamentos, o que tornou possível, inclusive, que ela fizesse de sua 

atividade de militância também um meio de sobrevivência, profissionalizando sua militância 

política. Atualmente, Elenice é assessora de um vereador do PT na câmara de São Bernardo; 

entre as principais atividades que desenvolve está o trabalho de bairro, que consiste em divulgar 

a plataforma de campanha de seu candidato (e chefe) e acolher as demandas da população local, 

fazendo com que cheguem até seu vereador e possam ser viabilizadas. A dimensão objetiva da 

política na vida de Elenice é algo que marca seu depoimento; segundo ela, a política mudou sua 

história e seu engajamento lhe proporcionou, além de consciência política, um trabalho 

remunerado, por meio do qual pôde obter melhorias concretas em suas condições de vida.  

Essa dimensão mais objetiva reflete também no engajamento atual de Elenice em lutas 

coletivas e evidencia o modo como ela acredita viabilizar melhorias para o bairro em que vive, 
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qual seja, “conhecendo as pessoas certas, quis sejam, políticos, assessores, candidatos e afins” 

(informação verbal, Elenice, entrevista de pesquisa, 2016). 

Apresentada a primeira geração da família Domingos, cuja trajetória de vida foi marcada 

intensamente pela política, por acordos entre o casal em termos de posicionamentos e 

engajamentos políticos, pela proximidade de ideais e de disposições para se engajar em torno 

de causas comuns, atreladas a movimentos sindicais, político-partidários e de bairro, passamos 

no próximo tópico a tratar da segunda geração, com base no depoimento de uma das filhas do 

casal, que teve a sua socialização intensamente marcada pelo envolvimento político dos pais. 

 

4.2  A segunda geração da família Domingos 

  

Em meio ao crescimento do bairro e ao engajamento militante da família Domingos, a 

família cresceu e, em 1983, nasceu a segunda filha do casal, Luciana; em 1986, veio a caçula, 

Ana. Como já afirmado, após alguns anos vivendo de aluguel os pais decidiram comprar um 

terreno em loteamento legalizado na zona 1 do bairro; no terreno havia um barraco de madeira 

construído e, a partir desse barraco, a família ergueu aos poucos, por meio da autoconstrução, 

a casa em que vive até hoje. 

 As três filhas vivenciaram, ao longo da vida, a trajetória de militância dos pais, e 

relembram situações pelas quais passaram em função da intensa dedicação de seus pais à 

política.  

 De modo geral, as filhas de Pedro e Elenice tiveram uma trajetória típica das crianças 

do bairro na época (1980 e início de 1990), qual seja, pais trabalhando em fábrica, por vezes 

envolvidos em atividades sindicais e de militância partidária, e mães que via de regra eram 

donas de casa e, quando trabalhavam fora, na maior parte dos casos eram empregadas 

domésticas (diaristas), uma das poucas profissões em que conseguiam se empregar devido à 

baixa escolaridade e pouca experiência que possuíam, além do fato de o emprego doméstico 

conferir uma maior flexibilidade de horários que lhes possibilitava conciliar o trabalho 

remunerado (ainda que precário e sem direitos) com o cuidado da casa e dos filhos. No caso da 

família Domingos, a mãe não trabalhava fora. 

 Luciana, a filha que nos concedeu entrevista, alegou ser muito ocupada e foi um pouco 

relutante ao ser convidada para participar da pesquisa; porém, atendeu à nossa solicitação de 
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entrevista a pedido do pai, que lhe contara com muito orgulho que a história de sua família faria 

parte de uma pesquisa que vinha sendo realizada pela USP. A entrevista ocorreu numa tarde de 

quinta-feira, dia 20 de outubro de 2016, no mesmo sofá vermelho da sala de sua casa; ela 

também fez questão de nos contar que ele era vermelho “em nome da paixão” que os pais 

sentiam pelo PT. 

A jovem fala de modo bastante claro; o início da entrevista foi um pouco difícil por 

conta de uma leve desconfiança de sua parte, pois ela nunca havia participado de uma pesquisa 

acadêmica, mas aos poucos foi ficando mais à vontade em falar sobre si. Assim, Luciana inicia 

seu relato justamente pelo recorte político, afirmando que lembra pouca coisa da infância, mas, 

entre as lembranças que guarda, certamente uma das mais importantes diz respeito a estar 

sempre junto de seu pai, inclusive em atividades políticas. 

Eu ia em reunião, ia pro sindicato, pra porta da fábrica, sempre procurava estar com 

ele. Eu tenho uma lembrança muito grande do impeachment do Collor, lembro muito 

das caras pintadas e eu era pequena; isso está na minha cabeça até hoje. (informação 

verbal, Luciana, entrevista de pesquisa, 2016) 

 Observamos aqui que, diante da ampla dimensão que a política ocupava na vida de 

Pedro e Elenice, o casal entendia como algo “natural” levar as filhas, mesmo que crianças, para 

reuniões, assembleias, protestos e passeatas; tratava-se do ambiente em que viviam e 

trabalhavam e, consequentemente, deveria ser também o ambiente de suas filhas. Segundo 

Pedro, isso fazia parte do aprendizado e era assim que ele e a esposa mediavam a 

experimentação de suas filhas com o mundo e, desse modo, definiam a realidade das crianças, 

absolutamente inserida no universo político dos pais, o que segundo Leclercq (2016) costuma 

ser bastante recorrente em famílias de militantes. No caso da família Domingos, observamos a 

incidência de uma transmissão política que ocorre de modo intencional e direto, pois os pais 

faziam questão de manter as filhas em ambientes propriamente políticos e chegavam a 

considerar isso como parte do processo educativo. 

 Segundo Luciana, sua infância foi “muito boa”, percepção que é evocada 

constantemente pelos entrevistados quando eles não se lembram com muitos detalhes de 

determinado momento de sua vida. No caso de Luciana, a jovem nos afirma que sua infância 

foi boa por conta da situação em que a sua família vivia; ela consegue fazer claras distinções 

entre as condições concretas de sua infância e a de outras crianças próximas. Luciana remete 

ao pai e relembra como bons momentos aqueles que pôde vivenciar em função do trabalho dele, 

como por exemplo as festas que a empresa promovia bem como os brinquedos que os filhos de 

funcionários ganhavam em datas comemorativas, benefício normalmente existente em grandes 
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empresas da região como aquela em que seu pai trabalhava. De modo geral, a infância é 

relembrada por Luciana como simples, mas tranquila no aspecto financeiro, pois, mesmo 

passando por algumas dificuldades em relação às condições de moradia, o fato de o pai ter sido 

trabalhador com carteira assinada, receber salário fixo e benefícios, é recordado como 

fundamental para a relativa estabilidade de sua família. A comparação das situações familiares 

e condições materiais de existência é feita em relação às famílias de alguns vizinhos e colegas 

de escola, cujos chefes de famílias se encontravam em situação de desemprego ou em empregos 

precários e, consequentemente, viviam com parcos recursos, o que afetava a família como um 

todo. Vale destacar que essa visão clara sobre as oportunidades que ela e as irmãs tiveram não 

é comum entre a percepção que os jovens entrevistados fazem de si e da vida que levaram desde 

a infância. 

 Dando sequência a sua narrativa, Luciana afirma sentir muito orgulho de seus pais; 

segundo ela, o pai enquanto trabalhador sempre procurou lhe transmitir os caminhos 

necessários para que ela e as irmãs seguissem uma vida decente, pautada nos valores do 

trabalho, da honestidade, do respeito e da coragem. 

 Ainda sobre a infância, Luciana relembra que uma das regras estabelecidas pelos pais 

era a de que as filhas não deveriam brincar na rua, sobretudo porque ela e as irmãs ficavam 

muito tempo sozinhas. Os pais permitiam que colegas frequentassem a casa para realizar 

trabalhos escolares ou para brincar, mas sempre dentro de casa, pois a rua era tida como um 

lugar de perigo, ainda mais por conta da violência urbana, problema que assola as grandes 

cidades brasileiras, especialmente bairros mais pobres e de periferia (ZALUAR, 1994; SARTI, 

2003; WOORTMAN, 1982). 

 A escolarização básica de Luciana e das irmãs se deu nos colégios públicos do bairro, 

porém, por problemas de relacionamentos na escola em que estudava, a saber, o envolvimento 

em brigas em função de sua participação nos jogos escolares (evento esportivo que envolve 

todas as escolas da cidade), ela passou a estudar em outro bairro. Preocupados com a integridade 

física da filha, a saída encontrada pelos pais foi transferir Luciana de colégio; assim, ela passou 

a frequentar outra escola pública, mais afastada e localizada na região central de São Bernardo, 

o que surtiu efeitos sobre sua trajetória escolar. Diferentemente do que os dados da pesquisa 

apontaram para a ampla maioria dos moradores do bairro, que estudaram em escolas da região, 

Luciana foi aprovada no vestibulinho para o Ensino Técnico em Eletrônica, na concorrida 

Escola Técnica Estadual (ETEC) Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo. Segundo ela, a 
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opção pelo curso teve influência dos pais, que acreditavam que cursar o ensino técnico tornaria 

mais fácil o ingresso de Luciana em alguma indústria da região, ou seja, lhe garantiria melhores 

condições de acesso e permanência no mercado de trabalho. O entendimento do Ensino Técnico 

como fundamental para conseguir bons empregos é partilhado por uma parcela significativa de 

moradores do bairro, mesmo que a realização desses cursos em escolas gratuitas e prestigiadas 

seja, ainda, uma realidade distante para a maioria dos jovens de Ferrazópolis (SILVA; 

TOMIZAKI, 2016).  

 O gráfico abaixo ilustra a situação dos moradores de Ferrazópolis quanto à realização 

de Ensino Profissionalizante ou técnico no SENAI, a escola mais prestigiada no segmento. 

 

Gráfico 20 – Moradores de Ferrazópolis que realizaram curso no Senai, por geração (%) 

 
n 1= 144; n 2= 167 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa “Ferrazópolis e a política”, 2015. 

 

Diante desse cenário, Luciana alega ter consciência da importância de um curso técnico 

para a entrada no mercado de trabalho; além disso, seus pais insistiram muito para que ela se 

matriculasse no curso, já que obtivera um grande sucesso ao ser aprovada no exame de ingresso. 

Porém, ela afirma que não desejava estudar eletrônica e, mesmo contrariando o desejo dos pais, 

optou por desistir da vaga e seguir cursando o Ensino Médio Regular, momento que ela lembra 

ter sido de grande decepção para seu pai. 

Luciana relembra que não gostava de estudar, mas frequentar a escola e obter boas notas 

era uma obrigação imposta pelos pais; segundo ela, a maior e mais importante obrigação que 

ela e as irmãs deveriam cumprir. Todos os investimentos em educação eram realizados em 
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função de se obter uma melhor inserção no mercado de trabalho; fora isso, Luciana afirma que 

seus pais tinham como questão de honra manter as filhas estudando, pois julgavam inadmissível 

viver em uma cidade grande como São Bernardo do Campo, com maior acesso a oportunidades 

de escolarização, e não completar ao máximo possível a escolarização de suas famílias. Pedro 

e Elenice usavam sempre esse argumento em comparação com as parcas oportunidades que 

tiveram ou que seus familiares ainda têm no interior do Piauí. 

 Observamos, aqui, um ponto crucial que irá se repetir na trajetória das outras 

famílias: a valorização da escolarização dos filhos ou, como aparece recorrentemente na fala 

dos entrevistados, a valorização dos estudos; a diferença entre os termos vem sendo apontada 

como crucial para o entendimento do papel da escola entre as classes populares. Os dados 

coletados para esta pesquisa apontam que a maior parte das famílias do bairro é composta por 

uma primeira geração com baixa escolaridade que aposta na escolarização dos filhos como uma 

pré-condição para a mobilidade social via uma melhor entrada e manutenção no mercado de 

trabalho, o que, segundo os pais, ocorre na medida em que os filhos possuam credenciais 

escolares. A possibilidade de ampliação da escolarização dos filhos faz parte do projeto de 

mudar de vida, materializado na ascensão social, empreendido desde a migração para a 

cidade grande; poder usufruir disso diz respeito à existência de recursos que só seriam 

alcançados na cidade (DURHAM, 1988; FPA, 2017). 

 De acordo com Setton (2013, p. 8), as práticas educativas “[...] possuem marcas de um 

tempo e, sobretudo, revelam princípios de ação que assumem a função estratégica de grupos e 

instituições em disputa, sempre em busca de um novo lugar no campo das forçar sociais”. Isso 

ocorre também entre os grupos analisados aqui, em que a escolarização é, sim, valorizada, 

pensada como meio de mobilidade social e base dos projetos de futuro concebidos pelos pais 

em relação aos filhos. 

 As três filhas de Elenice e Pedro seguiram uma trajetória que ainda não é predominante 

no bairro; seus pais reuniam condições necessárias para a ampliação da escolarização de suas 

filhas. Além de haver valorização dos estudos, tratava-se de uma família mais estável do ponto 

de vista financeiro, visto que o pai é um metalúrgico aposentado e a mãe trabalha como 

assessora de vereador; assim, eles possuem uma renda mensal fixa, não pagam aluguel e têm 

pouca necessidade de que as filhas contribuam para o orçamento doméstico. 

  Via de regra, entre os moradores de Ferrazópolis a escolarização básica é realizada em 

escolas públicas do bairro; alguns pais conseguem traçar estratégias diferentes de escolarização 
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para seus filhos, mas estratégias possíveis de acordo com o meio social em que habitam 

(LAHIRE, 1997). Tais estratégias podem ter impactos mais positivos na continuidade dos 

estudos entre os filhos; como exemplo, podemos citar a escolha da escola em função da coleta 

de informações sobre as melhores do bairro ou da região para matricular os filhos. Essa foi uma 

estratégia adotada pela família Domingos e, no caso de Luciana, ter concluído o Ensino Médio 

em uma escola do centro da cidade, renomada e tida como escola padrão, como já afirmamos, 

parece ter sido um fator fundamental para sua aprovação no exame de ingresso na Etec, ainda 

mais se considerarmos que nem suas próprias irmãs alcançaram tal feito. 

 Atualmente, as três filhas da família Domingos concluíram o Ensino Superior e cursam 

ou cursaram pós-graduação, o que, como já citamos, não é algo predominante entre a segunda 

geração de moradores de Ferrazópolis. Vale citar que nenhuma delas foi beneficiada por 

políticas de ampliação do acesso ao Ensino Superior; cursaram-no totalmente em instituições 

privadas, porém foram beneficiadas por políticas internas das empresas em que trabalhavam, 

seja por meio de parcerias de desconto ou pelo pagamento de parte da mensalidade de 

funcionários; além disso, puderam contar com a ajuda dos pais tanto no pagamento de parte das 

mensalidades quanto no apoio à manutenção em seus cursos, com o auxílio para os gastos com 

transporte e alimentação. 

 No que tange à vivência no bairro, o relato de Luciana demonstra que ela não se sente 

mais pertencente ao local em que vive, o que a distancia da maioria dos entrevistados da 

segunda geração. A maior parte dos entrevistados da segunda geração destaca a humildade dos 

moradores, a simplicidade e a solidariedade entre eles como características positivas e 

constitutivas de suas próprias identidades enquanto moradores do bairro, pertencentes àquele 

território. Já para Luciana, observamos que em seu depoimento algumas características próprias 

ou comuns dos bairros de periferia aparecem como pontos negativos para a permanência no 

local, como por exemplo a existência de bailes funk ou os chamados “pancadões”, barulho 

constante por música alta e obras e, também, a falta de privacidade devido aos tipos de 

construções das casas, muito próximas umas das outras.  

  Luciana relata, então, não gostar de viver em Ferrazópolis, apesar de afirmar gostar 

muito da cidade de São Bernardo do Campo. Segundo ela, o que há de pior no bairro é o 

comportamento dos vizinhos; a jovem afirma que as pessoas não respeitam o espaço dos outros 

e diz ainda não ter se mudado porque vive com os pais e eles se recusam a deixar o bairro; 

podemos observar um ponto de conflito entre pais e filhos nesse aspecto. Embora os jovens só 
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vislumbrem a saída do bairro em função do sucesso do projeto de ascensão social gestado pelos 

pais desde o momento da migração, entre aqueles que convivem no mesmo espaço há várias 

décadas a proximidade entre as pessoas, a solidariedade, a compreensão e o entendimento entre 

os vizinhos são tidos como elementos agregadores e já constituídos por laços de amizade. Entre 

os mais jovens, muitos não têm mais a mesma convivência no bairro que teve a primeira 

geração; a constituição das redes de solidariedade foi muito mais intensa nos anos iniciais do 

bairro, como vimos, em função de situações de dificuldades vivenciadas pela primeira geração, 

situações essas que já não dizem respeito aos interesses atuais da segunda geração, ao menos 

não no caso da família Domingos.  

Nesse sentido, o depoimento de Luciana parece demonstrar que ela não está mais 

identificada com valores e modos de vida inerentes aos moradores da periferia e de bairros 

populares. Segundo ela, seu maior sonho em termos de moradia seria poder viver em um bairro 

melhor; as características desse lugar melhor estão atreladas a silêncio, privacidade, ruas 

maiores e casas mais afastadas umas das outras. Embora exista, sim, o sentimento de pertença 

ao território materializado no bairro entre os jovens, que ainda não têm uma maior noção dos 

limites para transposição de classe e mobilidade social, os desejos de saída do local em que 

vivem para lugares mais centrais e valorizados, que representem a almejada mobilidade, é muito 

maior, o que se observa no caso de Luciana (FPA, 2017). Ainda que essa situação seja um 

ponto de conflito entre as gerações, reflete o resultado de um projeto de ascensão social gestado 

pelos pais desde a migração do Nordeste, com vistas a mudar de vida, investir nos filhos e 

proporcionar-lhes escolarização e melhores oportunidades de trabalho.  

Mesmo não se sentindo tão identificada com o local em que vive, Luciana enxerga as 

melhorias no bairro como frutos da luta de seus pais; dentro de uma perspectiva mais 

individualizada, os pais são considerados por ela como lideranças fundamentais que 

intermediaram melhorias em termos de infraestrutura no bairro. Ela sente com pesar o que 

chama de falta de reconhecimento por parte de alguns vizinhos, que constitui um dos elementos 

que a faz querer sair de Ferrazópolis. 

Ao tratar da melhoria na qualidade de vida na cidade como um todo, Luciana afirma que 

essa é uma questão estreitamente ligada à política, sobretudo no que diz respeito à esfera 

administrativa municipal. Segundo ela, a cidade de São Bernardo do Campo, especialmente em 

sua área de atuação profissional (saúde mental na rede pública), evoluiu positivamente e de 

maneira significativa em função da administração do prefeito Luís Marinho, do PT, que 
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governou a cidade por dois mandatos entre 2008 e 2016. Observamos em seu relato que há 

momentos em que as marcações de tempo são feitas em função de acontecimentos estritamente 

políticos, como eleições e mudanças de gestões administrativas nas esferas municipal e federal, 

o que evidencia os traços de sua socialização política estreitamente relacionada à política da 

região do ABC Paulista; demonstra, ainda, uma clareza na percepção sobre o funcionamento 

do sistema político devido ao fato de sua família estar completamente inserida nesse universo.  

Assim, a fala de Luciana tem relação direta com as trajetórias de seus pais, militantes 

assíduos do PT e inteiramente ligados à atuação de vereadores petistas na cidade. As melhorias 

em termos de moradia, urbanização, educação e saúde são atribuídas às boas administrações; 

entre elas, o destaque para a administração de Luís Marinho é o mais enfático. Vale citar, no 

entanto, que não foi apenas entre essa família militante que a percepção de melhoria durante os 

últimos mandatos do prefeito petista foi explicitada.  

Luciana afirma que, embora tenha acompanhado o pai em diferentes atividades de 

militância sindical e partidária na infância, atualmente não participa de maneira ativa desses 

eventos. Ainda assim, a jovem alega que a visão política de seus pais e o engajamento deles 

exerceram e ainda exercem forte influência no modo como ela própria lida com essas questões. 

Ao longo de seu depoimento, ao serem colocadas questões específicas sobre política, Luciana 

confirma a preferência partidária pelo PT, porém seu relato é marcado por ressalvas em relação 

à situação atual em que o partido se encontra, por estar envolvido em escândalos de corrupção. 

Apesar disso, Luciana afirma que não se deixa levar apenas pelo que é relatado na mídia; que 

entende que a política administrativa brasileira se faz com uma maioria de corruptos, mas que, 

mesmo diante desse quadro, o único partido que ela destacaria positivamente seria o PT. Sobre 

esse aspecto, vale lembrar que as aprendizagens políticas em regime de afetividade familiar são 

fundamentais e, por vezes, decisivas na fabricação dos vínculos partidários (PERCHERON, 

1974; 1993; PERCHERON; MUXEL, 1985; 1988; LECLERCQ, 2016). 

Essa admiração pelo PT é considerada por Luciana uma herança da família. Ela 

afirma que a política está intensamente presente no cotidiano familiar e, ainda, que tanto ela 

quanto as irmãs continuam com a preferência partidária dos pais, pois todas elas afirmam ser 

filiadas ao PT e mantêm o voto no partido. Segundo Luciana, apesar de ter diminuído sua 

participação em reuniões de campanha e/ou do partido, ela é a única que ainda mantém com 

certa frequência esse tipo de atividade. A literatura especializada aponta-nos que as mudanças 

de valores e de atitudes políticas tendem a ser mais duráveis e menos suscetíveis a mudanças, 
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o que não significa dizer que elas não ocorram, mas esse não é o caso da família Domingos. A 

adesão a um regime político faz parte de valores e atitudes que tenderiam menos a mudança 

quando adquiridos desde muito cedo, no seio familiar (FUKS, 2014; DARMON, 2006; 

BARGEL, 2009; LECLERCQ, 2016). 

Quando questionada especificamente sobre o PT, Luciana rapidamente atribui sua 

admiração ao partido à figura de Lula, e não poupa elogios em relação ao ex-presidente. 

O Lula pra mim é um cara nota 1000. Eu sempre o admirei, acho que ele não é desses 

políticos só de falar; ele vai lá e faz. E também porque ele é trabalhador, é gente da 

gente, conhece a realidade dos trabalhadores e das pessoas mais necessitadas. Se você 

me perguntar quem é a Dilma, eu vou te responder que eu não sei, com sinceridade; 

eu votei na Dilma porque ela era a candidata do PT, votei na Dilma por causa do Lula, 

e acho que os governos dela não foram tão bons quanto o dele, mas creio que o PT era 

o único que poderia continuar fazendo alguma coisa pelos mais pobres. (informação 

verbal, Luciana, entrevista de pesquisa, 2016) 

Segundo sua narrativa, a política atual (pós-impeachment) não está sendo feita nem 

pensada para os mais pobres, de modo que para ela os mais pobres serão também os mais 

prejudicados pela crise estrutural pela qual o país passa. Sua definição de pessoas mais pobres 

contempla aqueles que não possuem condições de existência que ela considera mínimas, como 

moradia, saneamento básico e urbanização, além de acesso a equipamentos públicos que 

promovam saúde, educação e lazer de qualidade. Segundo ela, as pessoas que não têm acesso 

a esses serviços mínimos terão ainda menos oportunidades de algum dia o fazer, e isso 

provocará um círculo vicioso de falta de atendimento às necessidades dessa população. 

A população do sertão nordestino também é vista por Luciana como uma das 

potencialmente mais prejudicadas com as recentes políticas de austeridade, pois se trata de 

populações que ao longo dos governos petistas vinham ganhando melhor qualidade de vida e 

maior acesso a saúde e educação, por meio de programas sociais e políticas públicas 

implementados ao longo dos mandatos petistas, entre os quais ela lembra o Mais Médicos, o 

Bolsa Família, o Prouni e o Sisu. 

 Vale lembrar que Luciana não se coloca entre a parcela da população que será 

fortemente prejudicada pelas políticas que ela considera como “políticas para os ricos”, sem 

visão para quem mais precisa de política pública, ou seja, um governo que não olha para os 

mais pobres. 

 Ainda questionada sobre os rumos da política atual, Luciana afirma: 

Olha, sobre o que está acontecendo hoje eu só poso dizer que mantenho o que eu 

acredito. Estar ao lado do PT é significativo pra mim; eu me entristeço com todo esse 

trabalho para queimar o partido que vem sendo feito há algum tempo e que temos 
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colhido os resultados hoje. Não consigo simplesmente abandonar as minhas crenças, 

foi aonde eu nasci, aonde eu participei. São coisas nas quais eu acredito, você me 

entende? O que é que eu posso fazer? Simplesmente não posso deixar pra lá, diz 

respeito ao que eu sou. (informação verbal, Luciana, entrevista de pesquisa, 2016) 

 A socialização política nessa família de militantes parece ter ocorrido de maneira mais 

intensa, sólida e direta, por meio de estratégias em muitos casos previamente pensadas e 

colocadas em prática de modo consciente por parte dos pais. 

O acordo político pode se manifestar de diferentes maneiras na intimidade de casais e 

famílias; no caso da família Domingos, a política ocupa um espaço muito significativo no 

cotidiano familiar e foi um fator de influência no comportamento político e no entendimento da 

política da geração mais nova, formada pelas filhas do casal. Embora uma das filhas tenha 

manifestado participação mais intensa, notamos a presença de concordâncias com o 

posicionamento dos pais que são tácitas e, até mesmo, da ordem do silencioso, que ocorre 

quando há a concordância mesmo que não se fale sobre ela todo o tempo, como é o caso das 

irmãs de Luciana (MUXEL, 2008; 2014). 

 Assim, a política faz parte da dimensão íntima da família Domingos. Segundo Luciana, 

“a política é tudo; é a escola, o serviço público, o parque. Tudo o que fazemos gera política; 

sem ela não se tem boa relação com nada, pois para ter os equipamentos é preciso a política” 

(informação verbal, entrevista de pesquisa, 2016). Observamos que, embora a jovem atribua à 

política todas as esferas da vida, em sua fala se evidencia uma percepção da política como meio 

para a obtenção de conquistas e condições mínimas de sobrevivência, que por sua vez seriam 

fruto de uma boa relação entre população e poder público. Apesar desse nível de informação, 

fortemente ligado a uma ideia de política enquanto aquilo que se faz na esfera administrativa, 

Luciana afirma que publicamente não aborda assuntos dessa ordem: 

Nasci na política, vejo meus pais falarem, brigarem e até adoecerem por conta disso. 

Tenho meus ideais, mas não discuto política na rua e prefiro não ficar me 

posicionando publicamente, ainda mais hoje em dia, que as pessoas não querem 

entender nada. (informação verbal, Luciana, entrevista de pesquisa, 2016) 

 A fala de Luciana nos remete a um ponto importante do seu comportamento político. 

Embora ela afirme suas preferências, com seus ideais mais voltados para políticas que se 

preocupem com os pobres, alega que não se sente à vontade em falar sobre política com 

desconhecidos. Até mesmo a concessão da entrevista para a pesquisa foi um processo 

complicado que, como já informado, necessitou da intermediação dos pais para que se 

realizasse. Esse tipo de comportamento de não expor publicamente as opiniões sobre política 

foi muito encontrado no bairro, e coube a nós a tentativa de desvendar seus meandros. No caso 
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de Luciana, parece-nos que o contexto político atual não a coloca à vontade para falar sobre 

seus ideais, que ela julga estarem sendo colocados à prova e ameaçados cotidianamente, de 

modo que ela afirma se sentir minoria em determinados ambientes como o seu trabalho, por 

exemplo, e nos informa que só entra em discussões sobre política (no sentido de governos, 

políticos, partidos e eleições) quando algo a incomoda muito, como ouvir críticas sistemáticas 

ao PT e à figura do ex-presidente Lula, o que ela considera injusto.  

 Além da influência do contexto atual, observamos que Luciana apresenta uma conduta 

política que não reflete uma perfeita reprodução dos modelos parentais. Embora essa família 

represente um caso de transmissão política sólida, em meio a um processo de socialização 

política vivenciado desde muito cedo, a maneira como a jovem percebe e reage em relação a 

eventos políticos não resulta em uma internalização infalível das normas militantes, políticas e 

partidárias transmitidas por seus pais, sendo possível afirmar que houve, em meio ao processo 

de socialização política, uma “apropriação oblíqua” com espaço para inovações em relação aos 

pais (LECLERCQ, 2016, p. 955; PERCHERON, 1993). Essa inovação pode ser observada nas 

críticas que Luciana faz em relação à própria conduta dos pais, que permanecem ativos na 

militância, algo que ela avalia como prejudicial até mesmo à saúde deles. Observamos também 

que, apesar de petista, Luciana tece críticas em relação ao PT e avalia ter uma visão mais 

esclarecida sobre o partido do que os próprios pais, que estão inseridos na máquina partidária 

de modo intenso. Além disso, ela também tem uma visão pessimista sobre a permanente 

militância de bairro que os pais ainda desempenham e, finalmente, outro ponto a ser observado 

na conduta de Luciana é a sua pouca disposição para discutir política com desconhecidos ou 

demonstrar seu posicionamento político publicamente, comportamento diferente daquele 

apresentado por seus pais ao longo da vida.  

 Diante do que foi aqui exposto sobre a trajetória familiar dos Domingos, observamos 

que a aproximação e o engajamento com o PT e a admiração pela figura de Lula dizem respeito 

ao dia a dia dessa família de militantes, além de que a política ganha cada vez mais espaço nesse 

ambiente familiar, principalmente em função da militância sindical e partidária pelo PT. 

Segundo Luciana, a militância de seus pais, com base em engajamento sindical, em 

movimentos de bairro e no PT, diz respeito ao que ela entende como política e ao modo 

como aprendeu a ver o mundo, o que está diretamente relacionado aos seus valores e aos 

ideais nos quais acredita.  

 Observamos que a presença total da política nesse ambiente familiar foi capaz de 

promover uma transmissão sólida em relação a comportamentos, valores e, até mesmo, algumas 
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atitudes dos pais em relação às filhas, uma transmissão geracional de um modo de entender a 

política e se relacionar com ela que é típico da tradição política do ABC Paulista, marcada pela 

atuação no sindicato, na formação do PT e da CUT e na defesa dos direitos dos trabalhadores. 

Essa tradição política passou por transformações importantes ao longo dos últimos 30 anos; 

como exemplos, podemos citar a alteração do perfil dos trabalhadores metalúrgicos, a 

diminuição nos postos de trabalho e o duro impacto da constante “desoperarização” dos 

trabalhadores, sobretudo entre a segunda geração. Vale citar, ainda, as consequências políticas 

dessas transformações, bem como as alterações nos próprios perfis dos locais de moradia em 

que vivem os trabalhadores, no caso de bairros pobres e de tradição operária como Ferrazópolis 

(MAUGER, 2010; TOMIZAKI, 2005; PEREIRA, 2012; SILVA; TOMIZAKI, 2016; 

POCHMANN, 2017).  

Apesar dessas transformações, observamos por meio do relato de Luciana a 

preponderância de continuidades em relação ao modo como os pais concebem e se relacionam 

com a política, que foram apreendidas tanto em função do amplo espaço que a política ocupava 

no cotidiano de sua família quanto (e talvez em função dessa amplitude da esfera política) de 

estratégias educativa voltadas especificamente para uma compreensão do político como 

dimensão importante da vida. As rupturas ficam por conta da discordância sobre o tempo 

dedicado a esses assuntos, o tipo de militância porta a porta que seus pais realizam e, segundo 

ela, a falta de reconhecimento do trabalho importante dos pais por parte de seus vizinhos, o que 

a faz gostar menos do local em que nasceu e foi criada. 

 Partindo da premissa já levantada de que o sucesso da transmissão política depende de 

variáveis como o contexto, o engajamento, a escolaridade dos pais e a concordância existente 

entre eles (PERCHERON, 1993; PERCHERON; MUXEL, 1985; 1988), observamos que a 

família Domingos reúne a maioria dos critérios elencados para o sucesso da transmissão e 

comprova a hipótese de que, de fato, se trata de uma família exemplar no que tange à 

transmissão sólida. Desse modo, no próximo capítulo apresentaremos a trajetórias de duas 

famílias representantes de tipos de transmissão política mais porosos.  
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5 Transmissões porosas: entre afastamentos, discordâncias e 

desentendimentos políticos    

 

 Dando continuidade à lógica de compreensão da transmissão intergeracional dos modos 

de lidar com a política, neste capítulo nos dedicamos à apresentação e análise das trajetórias de 

dois núcleos familiares representativos das tendências de comportamento político 

compreendidas pelo pouco ou nenhum engajamento político dos indivíduos. 

Como já tratado anteriormente, partimos da premissa de que o “sucesso” da transmissão 

de preferências partidárias ou ideológicas está diretamente relacionado com o interesse da 

família por política, os níveis de escolarização que a família possui e, ainda, a relativa 

homogeneidade de preferências entre o pai e a mãe, o que foi possível observar na família 

apresentada no capítulo anterior, os Domingos (PERCHERON; MUXEL, 1985; 1988; 

PERCHERON, 1993). 

Assim, a literatura especializada afirma que a escolarização dos pais é fundamental para 

a transmissão de determinadas opiniões, comportamentos e atitudes políticas entre as gerações; 

porém, o caso de famílias como aquela apresentada no capítulo anterior demonstra que as 

credenciais escolares podem ser menos determinantes quando há engajamento e envolvimento 

concreto por parte dos pais, o que tende a favorecer transmissões políticas mais sólidas 

(CARREIRÃO, 2002; SINGER, 1998; GAXIE, 1987; FUKS, 2012; 2014). Como observamos 

anteriormente, a política foi e continua sendo um tema onipresente entre a família Domingos, 

de modo que as relações do cotidiano são politizadas, na medida em que a opção política e o 

engajamento militante guiam atividades mais comuns do dia a dia, como por exemplo a escolha 

da cor dos móveis da casa e, até mesmo, dos modos de se vestir. Vale ressaltar que isso se aplica 

a uma pequena parcela das famílias, como é o caso dos Domingos.  

 Dando continuidade à nossa proposta de abordagem dos núcleos familiares por meio da 

apresentação de suas trajetórias, divididas entre as diferentes tendências de comportamento 

político encontradas no bairro, com vistas também a apreender os impactos de tais 

comportamentos sobre os tipos de transmissão, apresentaremos a seguir a família Dias, 

escolhida como representante da segunda tendência de modos de lidar com a política, que é a 

mais comum entre os moradores do bairro, ou seja, o grupo em que há engajamentos pontuais 

e que compreende a política como uma “dimensão importante” da vida social, porém tem o 

tema pouco presente no cotidiano familiar, o que parece ter se acentuado diante da crise política 
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dos últimos anos, que aumentou a decepção contra os “homens políticos” e as instituições 

políticas, especialmente aquelas ligadas à administração do Estado.  

 

5.1 Família Dias: discordância política entre os pais e transmissão porosa com traços de 

contradição entre as gerações 

 

Assim como a família Domingos e a grande maioria daqueles que vivem em 

Ferrazópolis, a primeira geração dos Dias foi marcada por algumas experiências comuns: a 

infância no campo e, posteriormente, a migração, a inserção no mercado de trabalho industrial 

e as inúmeras dificuldades associadas à precariedade da instalação em Ferrazópolis. Paulo, 

nascido em 1954, e Jussara, nascida dois anos depois, são primos em primeiro grau e nasceram 

na cidade de Souza, no sertão da Paraíba. A casa da família se localiza em uma das vielas da 

zona 3 do bairro; trata-se de uma construção com a fachada inacabada, porém cuidadosamente 

acabada por dentro e decorada com muitas plantas. Depois de muita insistência da filha Ana 

Clara, que foi a primeira entrevistada da família, o casal aceitou conceder entrevistas para a 

pesquisa, que foram realizadas na sala de sua casa, ambas no mesmo dia, em 14 de setembro de 

2016. Paulo foi o primeiro a contar sua história de vida, orientado por nós a iniciar por sua 

infância, pela família e pela cidade natal: 

Minha infância era na roça, nós todos éramos da roça, sempre lá. A minha família 

tinha as terras, não era muito pouca, e éramos em nove filhos; seis homens e três 

mulheres, e todo mundo ajudava. Nossa situação era melhor do que a de muitas 

famílias lá, pois tínhamos a terra e éramos muitos filhos pra trabalhar; conforme a 

gente foi crescendo, meu pai foi nos colocando pra trabalhar na roça pra ele ficar cada 

vez menos, pois ele nunca foi de roça, ele não gostava. Eu sou um cara que estudou 

pouco, na roça mesmo, fiz no máximo até a terceira série. A gente começava a estudar 

no começo do ano, mas não tinha como estudar muito, porque quando chegava na 

época da colheita, como as de algodão, que a gente tirava muito, tinha que ir ajudar 

na roça, trabalho pesado, não dava pra conciliar com a escola. E isso atrapalhava 

muito. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Aquela época não tinha esse 

negócio de menor não trabalhar; era todo mundo que tinha que trabalhar. (informação 

verbal, Paulo Dias, entrevista de pesquisa, 2016) 

O relato de Paulo vai ao encontro dos relatos da maioria dos moradores do bairro e de 

muitos outros entrevistados da primeira geração, cujas trajetórias foram marcadas por trabalho 

infantil, baixa escolaridade e problemas financeiros, mesmo para famílias que eram 

proprietárias de suas próprias terras.  

A entrevista de Paulo ocorreu, como já informado, na casa em que vive com a esposa, 

porém Jussara optou por não permanecer no mesmo ambiente em que a entrevista estava sendo 

concedida, pois política é um assunto que não a agrada e ouvir o marido contar sua trajetória de 
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vida e abordar seu envolvimento com política pareceu não ser algo a que ela estivesse disposta. 

A entrevista concedida por Jussara foi mais difícil, pois ela não estava disposta a falar. Falou 

sobre poucas coisas, não se sentia muito à vontade. Após ter sido também estimulada, nos 

contou muito brevemente sobre sua infância:  

Bom, a minha vida era de roça também. Nós éramos em muitos irmãos, e eu desde 

muito cedo já ajudava em casa. Meu estudo foi pouco, fiz até a quarta série só; quando 

eu não estava ajudando na roça tinha que ajudar em casa a cuidar dos irmãos. Nós 

éramos em 13 e eu sou da parte dos mais velhos; tive dois irmãos especiais que ajudei 

a cuidar, minha mãe faleceu cedo, quando eu tinha 13 anos, então meio que tive que 

tomar conta dos meus irmãos mais novos. (informação verbal, Jussara Dias, entrevista 

de pesquisa, 2016) 

Notamos que as famílias dos dois depoentes eram proprietárias das terras em que 

viviam, o que possibilitou tanto a Paulo quanto a Jussara gozarem de uma situação financeira 

um pouco mais confortável do que a de outros conterrâneos, que viviam em terras alheias. 

Ainda assim, em função dos valores familiares fortemente associados ao valor moral do 

trabalho, da disciplina, do esforço e da honestidade, conjugados à necessidade concreta de mão 

de obra para lidar com a terra, eles também tiveram a obrigação de trabalhar desde a infância, 

fosse na roça, fosse auxiliando em tarefas domésticas.  

Os relatos sobre a infância no sertão não diferem muito do relatado pelos demais 

entrevistados; as brincadeiras eram relativamente parecidas: em meio ao ar livre, classificadas 

como “brincadeiras no mato”, consideradas sem perigos, com maior liberdade, mas sem 

brinquedos como bonecas e carrinhos, que existiam somente quando eram improvisados, como 

bonecas feitas com sabugo de milho e carrinhos feitos a partir de restos de plantação e ossos 

das criações.  

O lazer das famílias é relatado como atividades quase sempre realizadas em conjunto 

com a comunidade que, na maioria dos casos, estavam relacionadas a festas religiosas católicas, 

religião predominante entre as famílias de origem dos entrevistados. Nos relatos da primeira 

geração são lembrados também alguns bailes, nos quais Paulo costumava marcar presença, pois 

afirma gostar muito de música e dança, sendo o forró o seu estilo preferido até hoje. A história 

contada pela família Domingos se repete com Paulo e Jussara, pois eles também afirmam que, 

muitas vezes, os bailes na cidade natal eram promovidos por políticos; tratava-se de maneiras 

de angariar apoio político da população e, para muitos daqueles que os frequentavam, 

significavam uma demonstração pública de seu apoio a determinados candidatos e partidos. 

Esse tipo de atividade ainda é comum pelo Brasil, em cidades do sertão nordestino, como é o 

caso das cidades dos entrevistados; a demonstração pública de apoio político é um instrumento 
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importante e representativo dos modos como se faz e se entende política nesses locais. Tal apoio 

se manifesta de modo particularmente intenso nos períodos de campanha eleitoral, quando a 

política toma dimensões maiores no cotidiano das famílias e também apresenta efeitos sobre os 

modos como os indivíduos socializados nesses ambientes se relacionam com a política até hoje. 

Mesmo no ambiente urbano do bairro Ferrazópolis, que é basicamente formado por migrantes, 

as manifestações públicas de apoio político em época de eleição são recorrentes (HEREDIA; 

PALMEIRA, 2005; VILLELA, 2009; VILLELA; MARQUES, 2017). Mas é necessário 

destacar aqui que, entre os pais da família Dias, não havia uma identificação forte com os 

partidos que promoviam os bailes como observamos entre a família analisada no capítulo 

anterior. A frequência de Paulo aos bailes ocorria, segundo ele, por lazer e divertimento; já 

Jussara alega que não era de frequentar essas festas.  

Ao ser questionado sobre as influências políticas que percebe, Paulo diz não recordar de 

ninguém que tenha lhe influenciado, pois a política não era um assunto intensamente presente 

em seu cotidiano familiar na infância e adolescência; era algo do qual se tratava com mais 

frequência somente em períodos de campanha eleitoral. A situação era muito parecida com 

aquela vivenciada por Jussara, que afirma nunca ter tido tempo para esse tipo de assunto; ela 

destaca ainda que, além de a política não ser um assunto muito presente em sua família, tratava-

se (assim como no caso da mãe apresentada na família anterior) de um tema entendido como 

pouco adequado para mulheres e, quando havia algum tipo de envolvimento ou discussão 

política entre seus familiares, o que era muito raro, era apenas em época de campanha e os 

envolvidos eram seu pai e os irmãos.  

Em meio à vida no sertão paraibano, Paulo nos conta que ao final da adolescência 

começou a sonhar em sair da casa dos pais, aprender uma profissão e se tornar independente, 

desejos que poderiam se materializar a partir do processo migratório. Assim, ainda muito 

jovem, Paulo migrou no ano de 1972, na companhia de um primo em direção a Brasília, onde 

vivia uma irmã mais velha. Essa primeira experiência migratória não foi bem-sucedida, pois 

em seis meses de estadia Paulo não conseguiu emprego para se sustentar e, sem querer retornar 

para a casa dos pais, utilizou também de uma das principais estratégias empregadas nos 

processos migratórios, qual seja, a mobilização da rede de contatos em possíveis locais de 

destino (FONTES, 1997; 2008; DURHAM, 1973; MACEDO, 2010).  

Desse modo, Paulo se direciona para a cidade de São Bernardo do Campo, famosa por 

possuir grande oferta de empregos e, também, local em que já viviam alguns primos, que foram 

sua rede de apoio e sustentação à migração. Assim, ainda em 1972, ele chega a São Bernardo e 
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se instala em uma pensão na região central, próximo à moradia de seus primos, localizada entre 

o centro e o bairro Ferrazópolis. O primeiro emprego na cidade foi como cobrador de ônibus, 

função que exerceu até 1977, ano em que conseguiu se empregar como metalúrgico na 

Multibrás Brastemp, empresa então localizada no bairro Ferrazópolis. 

Vale destacar que, a partir de sua entrada no mercado de trabalho, Paulo passa a relatar 

sua trajetória com base nas empresas em que trabalhou, lembrando exatamente o ano de entrada 

e de saída de cada uma delas e o tipo de trabalho que exercia. Esse tipo de marcação do tempo 

em função da vida profissional foi bastante comum entre aqueles entrevistados que trabalharam 

fora, sobretudo entre os metalúrgicos, que demonstram orgulho de ter feito parte dessa categoria 

de trabalho. Porém, essa é uma realidade mais recorrente entre os homens, que na primeira 

geração, via de regra, eram aqueles que se empregavam em firmas, em trabalhos formais, ou 

seja, em grande parte das famílias operárias eram os homens que estavam ligados à esfera 

produtiva. 

Conforme já destacamos, as mulheres da primeira geração trabalhavam, em grande 

parte, no trabalho doméstico, seja em casa, com o cuidado do lar e dos filhos, seja fora, de 

maneira informal na maioria dos casos. Nesse sentido, não é incomum que as marcações do 

tempo nas trajetórias das mulheres da primeira geração fossem pautadas em fatos e 

acontecimentos que dizem respeito ao universo doméstico, ao cotidiano familiar, como o 

nascimento e crescimento dos filhos; também mencionam episódios relacionados aos 

problemas enfrentados no cotidiano do bairro, como a falta de creches, escolas, hospitais, 

saneamento e asfaltamento nas ruas, o que dificultava o acesso às escolas existentes, entre 

outros aspectos. Sobre essa diferença vale destacar que homens e mulheres ocupam lugares 

diferentes no mundo social e que uma conjunção de fatores que não só o gênero, mas também 

a classe social, por sua vez, contribui para a construção de pontos de vistas diferentes em função 

das experiências vivenciadas ao longo de suas vidas, de modo que as lógicas de organização do 

tempo entre aqueles que ocupam esferas produtivas e domésticas são diferentes (SARTI, 2003; 

KIRK, 2004). 

Assim sendo, empregado e morando em São Bernardo, Paulo se mudou para uma “casa 

de cômodo” (habitação com apenas um cômodo), alugada na vila Jardim do Lago, bairro do 

Alvarenga. Quando conseguia férias, Paulo visitava a família na Paraíba e, em 1977, em uma 

dessas viagens, iniciou o namoro com Jussara, sua prima, com quem se casou no ano seguinte. 

A migração de Jussara Dias, assim como a de Elenice Domingos, apresentada anteriormente, 

acompanha a tendência de migração feminina no Brasil à época, qual seja, majoritariamente 
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acompanhada pelos familiares ou maridos; a migração feminina desacompanhada só se tornaria 

maioria após a década de 1990 (PASTERNARK; BÓGUS, 2005). 

Concretizados o casamento e a migração, Paulo e Jussara iniciam sua vida a dois, 

morando em São Bernardo, na vila Jardim do Lago. Em 1979, nasce o primeiro filho do casal, 

Fernando; o segundo filho, chamado Carlos, nasceria em 1980. Vale lembrar que nesse período 

Pedro trabalhava fora, em emprego formal como metalúrgico, o que contribuiu para uma maior 

estabilidade financeira da família. No início dos anos 1980, com o nascimento dos filhos, a casa 

em que viviam começa a ficar pequena para a família que crescia e, em 1983, Pedro e Jussara 

se mudam com os filhos para o tradicional bairro do Rudge Ramos, em São Bernardo do 

Campo, para em uma casa maior, porém ainda alugada, que fora indicada por um amigo de 

Pedro. Mudar para um bairro tradicional e mais bem equipado, passando a viver em uma casa 

maior, ainda que alugada, significava uma trajetória social ascendente para essa família, que 

teve mais uma filha, Ana Clara, em 1984. 

Vale destacar que, desde sua chegada a São Bernardo, Jussara sempre foi dona de casa 

e passou a trabalhar fora apenas quando os filhos eram maiores (o mais velho tinha por volta 

de 10 anos de idade). Depois de começar a trabalhar “fora de casa”, ela alternava períodos de 

trabalho como empregada doméstica e/ou cuidadora de idosos com períodos em que se dedicava 

exclusivamente aos cuidados da casa e dos filhos.  

 Desde 1977, Paulo trabalhava como metalúrgico, e sua trajetória profissional nesse setor 

marca também seu envolvimento com a militância sindical, o que ocorre sem apoio da esposa, 

pois, na contramão de sua aproximação, Jussara permanece afastada de questões relacionadas 

à esfera política, algo com o qual ela nunca teve proximidade. Paulo afirma que sempre foi 

sindicalizado em todas as empresas em que trabalhou e, enquanto metalúrgico na Brastemp, foi 

associado ao SMABC, participando ativa e constantemente em reuniões, assembleias e outras 

atividades sindicais que visassem a traçar estratégias e definir rumos para a luta dos 

trabalhadores.  

Eu estava sempre com o pessoal do sindicato. Sempre que precisava de mim, de unir 

os trabalhadores, eu estava lá, achava importante a gente ver esse lado aí. Ia em 

assembleia, reunião e greve; eu sempre estava nas greves, eu sempre fui um cabra de 

luta. Conheci o Lula, conversava com ele, cansei de sentar na mesma mesa que ele. 

[...] Os colegas sindicalizados me chamaram da primeira vez e eu sempre ia, mas não 

segui carreira, não; eu tinha na minha cabeça que precisava ser líder, saber falar, e eu 

era muito envergonhado nesse sentido aí. Nem na CIPA eu entrei, pois achava que 

não era do meu feitio. (informação verbal, Paulo Dias, entrevista de pesquisa, 2016) 

Diferentemente de Pedro Domingos, apresentado na família anterior, Paulo não narra a 

sua trajetória com tanta riqueza de detalhes e, no que tange ao seu engajamento com as lutas 
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sindicais, apenas afirma constantemente que “estava sempre participando” e que não era de 

furar greve; “era de luta”. Ele nos conta que sua participação passou a ser mais intensa nas lutas 

trabalhistas e sindicais justamente a partir das grandes greves do ABC e, na sua narrativa, assim 

como se repete em muitos relatos coletados ao longo da pesquisa, a figura de Lula aparece 

cercada de memórias afetivas e intensa admiração. Vale destacar que quase todos os 

entrevistados fazem questão de evidenciar alguma proximidade ou grau de convivência com 

Lula, o que em muitos casos, provavelmente, não existiu efetivamente, mas em diversos relatos 

tal relação ganha contornos de laços de amizade. Lula é visto por muitos como um par, alguém 

que assim como eles foi trabalhador, atuando na mesma categoria, convivendo no mesmo 

ambiente e lutando conjuntamente em prol da mesma causa, que, segundo os entrevistados, era 

a busca por melhores condições de trabalho, salário e vida para os trabalhadores. O que está 

diretamente relacionado com a formação do bairro e a tradição política que nele se formou ao 

longo de suas primeiras décadas de existência, e também, como já abordado nos capítulos 

anteriores, incide sobre a vida desses indivíduos.  

Nesse sentido, é preciso destacar que em Ferrazópolis e, de maneira geral, em toda a 

região do ABC, “ser amigo do Lula” constitui um capital político específico e configura um 

capital simbólico que concede legitimidade às ações políticas de quem o detém (BOURDIEU, 

1986; 2000). Desse modo, fazer referência a uma proximidade com o ex-presidente é motivo 

de orgulho e algo constantemente evocado entre os moradores mais engajados politicamente. 

Esse tipo de relação com a figura de Lula está diretamente relacionado ao lulismo enquanto 

agenda de governo (SINGER, 2012; 2016) que, como já tratamos nos capítulos anteriores, 

apesar de todas as suas contradições, foi capaz de produzir melhorias concretas na vida da 

população mais pobres. Além disso, essa relação específica com Lula incide sobre uma 

dimensão que é própria do ABC Paulista, região onde se construiu a imagem de Lula enquanto 

a principal liderança da classe trabalhadora brasileira. Esse processo ocorreu em meio 

desenvolvimento da região e da história dos trabalhadores que ali vivem; é parte da história dos 

metalúrgicos do ABC e de seu sindicato e também faz parte do desenvolvimento de 

Ferrazópolis e até mesmo da história de vida de muitos moradores.   

Outro ponto comum a grande parte dos entrevistados, presente também no relato de 

Paulo e que se configura como parte de um capital político específico, diz respeito à narrativa 

em relação à formação do PT, pois entre os homens da primeira geração é quase uma 

unanimidade se colocar como fundador do partido, haja vista que participaram de reuniões 

sobre a formação do PT nas fábricas, no sindicato e nos núcleos formados a partir das 
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comunidades eclesiais de base. Vale destacar que o processo, que se inicia com a onda grevista 

e culmina com a formação do PT e da CUT, fez com que os trabalhadores metalúrgicos do ABC 

Paulista construíssem uma percepção sobre si mesmos que passa pela participação como 

elemento constitutivo de sua identidade como trabalhadores, dado que tal participação envolvia 

muitos aspectos do cotidiano da região no período em questão (TOMIZAKI, 2005; ABRAMO, 

1999). 

 Retomando a trajetória de Paulo, destacamos que, apesar da participação ativa que ele 

teve no sindicato, além da dedicação de parte considerável de seu tempo livre a isso, ele afirma 

jamais ter aceitado os convites recebidos para fazer parte da CIPA ou se tornar membro da 

diretoria sindical; alega que não possuía perfil para liderança, o que considerava um 

impedimento para se engajar em níveis mais institucionais. Vale destacar aqui que o 

distanciamento da esposa em relação a questões políticas e sua discordância em relação à 

aproximação de Paulo com a militância sindical podem ter contribuído para que ele optasse por 

não se engajar de maneira mais institucional e por recusar os convites para participar da CIPA, 

por exemplo. A negativa em relação a esse envolvimento institucionalizado acabou fazendo 

enorme diferença na trajetória profissional de Paulo, como veremos mais adiante.  

 Como citado anteriormente, a aproximação de Paulo com a política se deu em função 

de seu trabalho na fábrica, era constante e cada vez mais crescente, porém sua esposa não 

concordava nem apoiava esse comportamento. Jussara temia pelo emprego do marido e por sua 

segurança, preocupação recorrente entre as esposas de sindicalistas no ABC, sobretudo no 

período da Ditadura Civil-Militar. Jussara acreditava que o marido deveria se concentrar no 

trabalho e na família e “não perder tempo e se pôr em risco por conta de sindicato”.  

Olha, eu não gosto de política. Na verdade eu nem tenho muita coisa pra falar porque 

esse é um assunto que foge do meu interesse, não entendo nada e não faço nenhuma 

questão de entender; acho até que quem se mete com isso tem sérios riscos de se dar 

mal, como meu marido, que se envolveu em greve e perdeu o emprego. Nunca gostei 

dele se meter com isso; se for perguntar o que é que Lula deu pra ele, está aí hoje: 

nada. E ele ainda fica defendendo; eu acho que isso não vai influenciar a vida da gente, 

tem que deixar pra lá e seguir com as nossas coisas. Desculpa, mas é só isso que eu 

tenho pra falar. (informação verbal, Jussara Dias, entrevista de pesquisa, 2016) 

Observamos que os receios que Jussara tinha em relação ao envolvimento do marido 

com a política se tornaram realidade e, com isso, sua indisposição com tudo o que fosse 

relacionado ao sindicato e ao PT foi aumentando com o passar do tempo. Tal como ela temia, 

seu esposo Paulo perdeu o emprego no início da década de 1990, demitido após uma greve. 

Justamente por ter recusado os convites para “formalizar” seu lugar de militante ou liderança 

por meio de mandato eleito para CIPA ou direção do SMABC, ele se encontrava em uma 
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situação muito mais vulnerável, uma vez que não poderia se beneficiar da garantia de 

estabilidade no emprego advinda do mandato sindical; no entanto, não conseguia se afastar dos 

sindicalistas, participando ativamente de greves e paralisações. Evidentemente, as 

consequências da sua militância não podem ser analisadas sem se destacar que funcionários 

como Paulo, que, além de grevistas, eram também mais velhos e com baixa escolaridade, 

tornaram-se alvos fáceis em um período de intensa diminuição dos postos de trabalho no ABC 

Paulista, como foi a década de 1990 (POCHMANN, 2006; TOMIZAKI, 2005).  

Apesar do contexto em que ocorreu a saída da Brastemp, Paulo afirma que jamais se 

sentiu prejudicado profissionalmente por conta de sua participação nas greves. Nesse sentido, 

seu relato foi bastante objetivo e lúcido, sem transparecer qualquer tipo de ressentimento; ele 

afirma que empresas demitem funcionários diariamente e que sua demissão não foi “o fim do 

mundo”, pois ele já estava na empresa há mais de uma década e utilizou o dinheiro da 

indenização trabalhista para abrir um negócio próprio, um desejo antigo que carregava consigo, 

tendo passado a trabalhar por conta em um pequeno um bar e lanchonete ao longo de seis anos, 

entre 1992 e 1998, na cidade de São Caetano do Sul. Com a falência do negócio próprio, Paulo 

se realocou no mercado de trabalho, atuando como auxiliar de produção em uma fábrica de 

papel na cidade de São Paulo, na qual permaneceu até completar o tempo de trabalho para se 

aposentar. 

 Já para Jussara, a demissão do esposo foi causada exclusivamente por conta de seu 

envolvimento com o sindicato; ela afirma que, a partir de então, passou a nutrir ainda mais 

sentimentos negativos em relação ao PT, pois atribui o fracasso profissional do marido ao 

sindicato, ao partido e, sobretudo, à figura de Lula. A demissão do esposo conduziu à perda dos 

benefícios oferecidos pela empresa, que auxiliavam toda a família, e consequentemente ao 

“declínio social”, situação que ela afirma ter sido obrigada a enfrentar em função daquilo que 

considera uma “cegueira” do esposo, que optou por se dedicar a um sindicato e a um partido 

que não foram capazes de sequer mantê-lo no emprego. Ela, que se considera apolítica, relata 

discussões com o esposo por conta do assunto, mas afirma que atualmente, após muitas 

discussões e em função de uma significativa diminuição do engajamento do esposo, ela 

simplesmente se cala.  

 Diferentemente de Elenice Domingos, apresentada na família anterior, Jussara se 

manteve afastada de assuntos políticos, de modo que sua aversão em relação a qualquer coisa 

que se relacionasse com esse universo só aumentou, sobretudo após a demissão de seu esposo 

Paulo. Além disso, Jussara não faz qualquer relação entre as melhorias vivenciadas no bairro e 
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a política, nem mesmo uma liderança política específica. Para ela, as melhorias foram 

alcançadas em função do esforço dos próprios moradores. Sobre esse aspecto vale destacar que 

ela também não se engajou em movimentos de bairro, nem via com bons olhos o engajamento 

do esposo nessas associações; porém, Jussara destaca a importância da “ajuda” que seu marido 

ofereceu para os vizinhos, atuando em melhorias nas vielas do Jardim Regina, onde vivem (zona 

3 do bairro). Paulo chegou a participar de maneira pontual do movimento de bairro em 

Ferrazópolis a partir dos anos 1990, na Associação de Moradores do Jardim Regina; sua atuação 

se resumia à participação em algumas reuniões entre os moradores e à prestação de serviços de 

pedreiro nos mutirões para melhoria nos arredores, como por exemplo a construção de degraus 

em cimento na viela em que se localiza sua casa, bem como nos arredores. Atualmente, ele 

alega não participar mais de movimentos de bairro, porém frequenta a sede da associação para 

conversar sobre o bairro e sobre política com os vizinhos. 

 Assim como afirma Muxel (2014), observamos que os desacordos políticos também 

fazem parte do cotidiano familiar e dizem respeito às diferentes maneiras como se formaram as 

crenças e os valores dos indivíduos, estando relacionados com suas percepções de grandes 

questões éticas e morais; no caso da família Dias, essas diferenças são claramente notadas nas 

falas e até mesmo no comportamento do casal. Ainda segundo Muxel, há famílias em que os 

desacordos que geram disputas políticas podem ter percepções diferentes e consideradas mais 

ou menos graves, de acordo com a linhagem política da família (quando há) e, também, com o 

objeto da discordância, o que tornaria o acordo possível de ser circunscrito, controlado e 

considerado dentro dos limites do tolerável, pois seria estabelecida uma espécie de nível de 

tolerância, “um espaço de negociação e discussão relativamente aberto, no qual, o lado afetivo 

possa se acomodar” (MUXEL, 2014, p. 80). Ocorre que, em alguns casos, os desacordos podem 

ser de outra ordem, gerar importantes rupturas em laços de afetividade e evocar disputas no 

meio familiar, sobretudo em ambientes que tendem ao extremismo político, seja ele à esquerda 

ou à direita, ou mesmo em relação ao extremismo de posicionamentos conservadores ou 

progressistas. Finalmente, há ainda os casos em que o desacordo é evitado em nome de um 

melhor relacionamento familiar, de modo que pode vir a ser negociado entre as partes 

discordantes ou até mesmo silenciado. 

No caso da família Dias, o melhor relacionamento familiar dependeu muito da opção 

pelo silêncio por parte de Jussara e do comprometimento de menor engajamento por parte de 

Paulo. Vale destacar ainda que a discordância entre Paulo e Jussara contribuiu para a ausência 

do intercâmbio político no ambiente familiar, fazendo com que a dimensão ocupada pela 
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política fosse muito mais ligada à vida de Paulo e, diante de alguns acontecimentos negativos 

em sua vida por conta do envolvimento com a militância, também tenha sido vista por uma 

ótica negativa por outros membros da família (MUXEL, 2008; 2014). 

 Assim sendo, os relatos dessa família apontam ainda que, após a demissão de Paulo e 

seu novo trabalho como pequeno comerciante, outros acontecimentos de ordem macrossocial 

afetaram, diretamente, a rotina da família Dias. Em meados dos anos 1990, a especulação 

imobiliária e alterações na cidade de São Bernardo do Campo contribuíram para que a família 

Dias fosse expulsa de sua residência no bairro em que viviam (o Rudge Ramos), pois a casa em 

que moravam de aluguel foi vendida pelo proprietário para se tornar comércio. Segundo os 

relatos da família, todas as casas da mesma rua tiveram esse destino; foram demolidas para a 

construção de uma área comercial e de alguns prédios residenciais no bairro. Com a notificação 

de despejo em mãos, a família não teve tempo de se planejar para conseguir uma nova residência 

nas proximidades e, naquele momento, não havia nenhum membro da família empregado 

formalmente, o que dificultava o aluguel de imóveis. Além disso, era cada vez mais difícil para 

famílias mais pobres arcarem com os aluguéis no bairro do Rudge, que aumentavam 

vertiginosamente por conta de sua crescente valorização imobiliária. Diante dessa situação, a 

família acabou se direcionando para um bairro mais afastado e menos estruturado, o bairro 

Ferrazópolis, e teve que dividir provisoriamente um barraco de madeira com o irmão de Paulo, 

única alternativa de moradia encontrada por eles. 

 A mudança para Ferrazópolis faz parte de um movimento de migração interna ainda 

comum entre muitos moradores do ABC Paulista. No início do processo migratório, a partir da 

saída da cidade natal, redes de apoio direcionam os migrantes para determinados locais da 

cidade, a partir dos quais seriam desenhadas as suas possibilidades, o que influenciaria o tipo 

de moradia, o emprego e o acesso a recursos que o migrante conseguiria para tocar o seu projeto 

de vencer na cidade. O fato é que esse é um processo que ocorre de maneira desigual, afetando 

diretamente as condições e possibilidades de sucesso do projeto de migração, pois em alguns 

casos ocorrem migrações para locais com mais estrutura e acesso a recursos, como foi o caso 

inicial da trajetória da família Dias, que saiu da região periférica do Jardim do Lago em direção 

ao tradicional bairro do Rudge Ramos, mas em um momento de dificuldade se viu obrigada a 

migrar no sentido inverso, para uma favela no Jardim Regina, uma das vilas do bairro 

Ferrazópolis. 

 Essa mudança, que não significou uma simples mudança de endereço, mas uma 

reestruturação das experiências de moradia e a alteração do projeto de ascensão que havia 
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marcado o processo de migração, afetou Jussara de modo bastante significativo. Segundo a filha 

mais nova do casal, Ana Clara, a família não tinha muita opção de escolha, passaria a viver na 

favela ou só teria a rua como alternativa de moradia. Em alguns meses vivendo de favor, Paulo 

juntou suas parcas economias, pois a maior parte havia sido empregada na abertura de seu 

pequeno comércio, e, com o pouco que conseguiu levantar, comprou um barraco, ainda em 

processo de construção, na viela 4 do Jardim Regina, local onde foi erguendo a casa em que 

vive até hoje, como de costume no bairro, por meio da autoconstrução. 

 Observamos que as avaliações de Paulo e Jussara sobre os impactos da perda do 

emprego na metalúrgica são bastante diferentes. Paulo não nos conta em detalhes as 

dificuldades vivenciadas pela família durante esse período de sua vida; em seu relato trata a 

perda do emprego como algo natural e nem mesmo chega a relacionar a demissão ao seu 

engajamento no movimento sindical, como já abordamos. O que foi possível notar no 

depoimento de Paulo está relacionado à capacidade dele e da família terem conseguido vencer 

as adversidades pelas quais passaram, a ponto de se considerar hoje um vencedor, pois, embora 

viva na favela, sente enorme orgulho por não precisar mais pagar aluguel, por ter hoje uma casa 

grande, totalmente acabada por dentro, em um terreno que possibilitou a construção de uma 

casa para a filha na parte de cima. Enquanto isso a esposa, embora também tenha falado muito 

pouco sobre esse momento da vida familiar, parece guardar uma memória negativa em função 

do declínio social e das enormes dificuldades que passou com os filhos, chegando a depender 

de favores de familiares, de modo que ela relaciona esse momento difícil “a falta de juízo” do 

esposo, que não teria sido responsável o suficiente para colocar o emprego na frente da atividade 

sindical. Quem nos contou sobre o período da perda do emprego, da mudança “forçada” de 

bairro e das dificuldades enfrentadas pela família em maior detalhe foi a filha do casal.  

 Os relatos dessa família deixam claro que a chegada à região de favelas foi impactante 

para todos, mas, principalmente, para Jussara. Por conta das novas condições de moradia e dos 

temores que a família carregava em função do estereótipo atribuído aos favelados, todos 

relacionados à violência, ao crime e ao ócio (ZALUAR, 1994; SARTI, 2003), os filhos mais 

velhos, que eram adolescentes quando se mudaram, chegaram a perder algumas liberdades, 

como brincar na rua. Merece destaque, também, o impacto da mudança na escolarização dos 

filhos, muito sentido pelos três, pois os colégios do bairro em que viviam antes eram tidos como 

de melhor qualidade. Apesar disso, ao longo do tempo tanto Paulo quanto Jussara afirmam ter 

se acostumado a viver em Ferrazópolis. Paulo fala do bairro em que vive com maior carinho e 

destaca elementos como a humildade e solidariedade entre os vizinhos como fundamentais para 
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a convivência harmoniosa e o amor que possui pelo local em que vive, visão partilhada pela 

filha Ana Clara, que ainda vive no bairro.  

Vale lembrar que, conforme já citado inicialmente, Paulo aborda as mudanças ocorridas 

em sua vida a partir de uma marcação do tempo baseada na sua trajetória profissional, nos 

empregos que teve, porém, a partir de sua saída da metalúrgica e da chegada a Ferrazópolis, 

passa a marcar a sua trajetória em função de acontecimentos políticos, principalmente em 

função das mudanças de gestão na prefeitura de São Bernardo do Campo. Ele se lembra 

claramente quais eram os prefeitos e o que foi sendo feito pelo bairro desde sua chegada a ele. 

Nesse sentido, observamos mais uma vez os pontos de vista diversos de Paulo e Jussara, o que 

nos leva novamente a refletir sobre o impacto das diferentes experiências vivenciadas por eles 

nas maneiras como leem o mundo: ele mais ligado à esfera produtiva e pública, por sempre ter 

trabalhado fora e também por conta do engajamento pontual com a política, e ela mais 

relacionada à esfera doméstica.  

 Assim sendo, nesse contexto de intensas mudanças é que se dá a chegada da família 

Dias a Ferrazópolis, em um momento de fracasso dos planos de uma vida nova e bem-sucedida 

na cidade grande. Desse modo, apresentada parte da trajetória da primeira geração, o próximo 

tópico apresenta de maneira mais detalhada a segunda geração dessa mesma família. 

 

5.2 A segunda geração da família Dias 

 

A segunda geração da família Dias é composta pelos três filhos do casal: Carlos (nascido 

em 1979), Fernando (nascido em 1980) e Ana Clara (nascida em 1984). Atualmente, Carlos é 

gerente de logística em uma empresa do ramo em São Bernardo do Campo, Fernando trabalha 

como autônomo fazendo desenhos para empresas de engenharia civil e Ana Clara está 

desempregada. Nessa família entrevistamos os pais e a filha mais nova, Ana Clara, que tem sua 

trajetória apresentada de modo mais detalhado; as informações sobre os irmãos, que não vivem 

mais no bairro, nos foram passadas por ela e pelos pais. Vale destacar que Carlos mora com a 

esposa e os filhos em Diadema, em um condomínio de classe média, localizado no centro da 

cidade, e Fernando mora também com esposa e filhos na região de São Mateus. Ana Clara segue 

morando em Ferrazópolis; constituiu sua própria família, casou-se, é mãe de um filho de 3 anos 

e vive em uma casa também autoconstruída na parte de cima da casa dos pais. A jovem tem se 

dedicado ao cuidado de Pedro e Jussara, pois a mãe passa por sucessivos problemas de saúde. 
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A entrevista de Ana Clara foi realizada antes da de seus pais, na cozinha de sua casa, 

em meio a um café da tarde preparado por ela para nos receber; seu filho ficou sob os cuidados 

da mãe na casa de baixo, enquanto ela falava de modo bastante claro, articulado sobre sua 

trajetória e mostrava, orgulhosa, belos quadros que havia pintado em sua época de faculdade, 

bem como a decoração artística que fez no interior de sua casa com pinturas e gravuras 

confeccionadas em suas paredes. 

Assim começa o depoimento de Ana Clara e, de início, após uma breve apresentação 

pessoal informando seu nome e idade, a depoente menciona o choque da mudança para 

Ferrazópolis, pois afirma ter sido um impacto na trajetória familiar, sentido de diferentes 

maneiras pelos três irmãos. Segundo Ana Clara, 

Quando a gente mudou pra cá foi um momento bastante delicado, muito difícil. Era 

vir pra cá ou ir pra rua, sendo despejado. Eu era muito pequena, só vim ter a dimensão 

desse problema depois. O que eu me recordo mais de quando a gente mudou é que 

não queria mudar de escola; lá no Rudge eu já tinha meus amigos, nasci lá, né, difícil 

mudar assim. Para os meus irmãos eu acho que foi um pouco pior, porque eles eram 

mais velhos, tinham passado mais tempo naquele bairro, naquela casa, e 

principalmente o Carlos, que já tinha uns 16 anos quando nós nos mudamos, ele já 

entendia o que se passava, já percebia que era uma situação grave de problema 

financeiro. Adolescente você sabe como é, complicado passar por isso numa fase tão 

conturbada da vida. Eles sentiram muito mais do que eu. (informação verbal, Ana 

Clara Dias, entrevista de pesquisa, 2016) 

Observamos que os filhos mais velhos parecem ter sido mais impactados pela mudança 

de bairro e pelo momento de imensas dificuldades que vivenciavam os pais, pois devido à idade 

já compreendiam melhor a dimensão dos problemas enfrentados pela família. Assim, no 

momento de reconstrução da vida da família, o cuidado com os filhos e a preocupação com seu 

futuro estiveram sempre em destaque; a grande preocupação que norteou o processo educativo 

dos filhos foi mantê-los afastados dos perigos que a “rua” poderia lhes oferecer, sobretudo para 

os seus filhos mais velhos, os meninos. Essa preocupação dos pais se tornou mais forte quando 

a família passou a viver em Ferrazópolis, pois se estabeleceram em uma favela e a mãe, que até 

então não conhecia os vizinhos, procurou manter os filhos afastados de outras crianças o 

máximo possível, até conhecer melhor o bairro. Por conta disso, algumas brincadeiras eram 

proibidas aos meninos, como por exemplo soltar pipa, atividade tida pelo pai como “coisa de 

maloqueiro”, haja vista que era comum a reunião de toda sorte de meninos no bairro para soltar 

pipa, principalmente nos períodos de férias escolares. Embora os pais tentassem, os filhos 

aproveitavam momentos de distração ou períodos em que a mãe saía para trabalhar para brincar 

com os colegas da vizinhança; mas, quando a mãe sabia das escapadas, eles eram punidos com 

castigos físicos em função da desobediência às regras mínimas impostas por ela. A jovem nos 
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afirma que a visão que tem sobre seus pais é a de que eles sempre procuraram cuidar dos filhos 

da melhor maneira possível; assim, no que tange à apreensão de valores familiares, ela afirma 

que aprendeu com os pais a ter disciplina, honestidade, humildade e respeito, valores que 

procura passar para seu filho e que considera o que de mais valioso poderia lhe deixar como 

herança. 

No que diz respeito à escolarização, observamos também nessa família a preocupação 

por parte dos pais de que seus filhos os superassem em níveis de escolaridade, visando sempre 

a uma melhor colocação no mercado de trabalho, como é comum entre as famílias do bairro; 

assim como verificado entre a família anterior, nota-se que a valorização dos estudos também 

era tema central para os pais da família Dias. Assim, optamos por apresentar a análise da 

trajetória escolar dessa família em diálogo com as informações sobre a entrada desses jovens 

no mercado de trabalho, o que acompanha a tendência da segunda geração no bairro.  

Ana Clara afirma que estudar era a maior obrigação que ela e os irmãos deveriam 

cumprir de maneira mais intensa. Assim como nas demais famílias entrevistadas, os filhos de 

Paulo e Jussara também estudaram em escolas públicas, mas a mudança tardia da família para 

Ferrazópolis no início dos anos 1990 teve forte impacto na escolarização dos filhos, pois as 

escolas onde realizaram os anos iniciais do Ensino Fundamental, no Rudge Ramos, embora 

também fossem públicas, eram consideradas de melhor qualidade; Ana Clara alega que foi a 

maior prejudicada na escolarização básica por ser filha mais nova e a que frequentou por mais 

tempo as escolas públicas de Ferrazópolis. No trecho abaixo, a depoente narra parte do processo 

de escolarização vivenciado por ela e seus irmãos: 

Até a minha 5ª série eu estudei no Rudge, aonde eu morava. Meus irmãos um pouco 

mais, chegaram a concluir o Ensino Fundamental. Quando eu cheguei, eu senti uma 

diferença muito grande no ensino, porque eu notei que estava muito à frente do que 

estava sendo ensinado na escola daqui e isso gerava um certo constrangimento; isso 

até me diferenciava das outras crianças, eu sentia isso, pois aqui era um bairro de 

periferia e eu vinha de um lugar que era um bairro de classe média mais alta, e o 

Pezzolo tinha uma defasagem muito grande, mesmo se tratando de duas escolas de 

ensino público. E, no Ensino Médio, aqui também, falta de professor, foi bem mas 

bem complicado; o Ensino Médio do Pezzolo foi muito fraco. (informação verbal, 

Ana Clara Dias, entrevista de pesquisa, 2016) 

Vale destacar que, embora se trate de uma família pobre que vivenciou inúmeras 

dificuldades materiais inerentes à sua condição social, em função da valorização dos estudos os 

pais mobilizaram as estratégias que foram possíveis para garantir que seus filhos pudessem 

superá-los na aquisição de credenciais escolares (BOURDIEU, 1979; LAHIRE, 1997) e que 

pudessem se colocar melhor no mercado de trabalho para, assim, terem melhores condições de 

vida e poderem dar continuidade ao projeto de ascensão social gestado pelos pais a partir do 
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processo migratório (DURHAM, 1973). Desse modo, os pais procuravam informações sobre a 

realização de cursos profissionalizantes para os filhos e, diante da realidade de pouca aprovação 

nas escolas técnicas prestigiadas, conforme já vimos no capítulo anterior, a busca por 

instituições que encaminhassem os jovens para o mercado de trabalho era muito comum; assim, 

os pais tentaram que os filhos cursassem o Centro de Formação Integral e Social (CAMP) de 

São Bernardo do Campo, instituição que auxilia a inserção de jovens carentes e de baixa renda 

no mercado de trabalho; conseguiram vaga para um dos filhos, Fernando, conforme demonstra 

o relato de Ana Clara. 

Outra estratégia empregada por Pedro e Jussara era acompanhar de perto os filhos na 

escola, mesmo que não pudessem auxiliá-los nos deveres de casa, pois isso era algo que estava 

além de sua própria escolarização. É possível afirmar que essa era uma prática realizada em 

função da preocupação que os pais tinham com a violência no bairro, que consequentemente se 

estendia para as escolas da região. Esse cuidado era possível quando os pais tinham mais tempo 

livre; assim, nos períodos em que Pedro esteve desempregado, ele levava e buscava os filhos 

na escola e estava presente em todas as reuniões de pais e demais atividades que envolvessem 

a participação dos pais de alunos, chegando a ser até mesmo membro da Associação de Pais e 

Mestres (APM). Vale destacar que foi Ana Clara, a filha mais nova, que usufruiu de maneira 

mais intensa desse cuidado em relação à escola. 

No que tange à trajetória profissional, os irmãos mais velhos, que vivenciaram as 

maiores dificuldades financeiras na adolescência, começaram a trabalhar fazendo pequenos 

bicos muito cedo, o que demonstra a tendência de entrada no mercado de trabalho entre a 

segunda geração, de modo que o primeiro emprego de Carlos, o irmão mais velho, foi como 

office boy em uma empresa chamada Dolmens, e Fernando, aos 15 anos, começou a trabalhar 

em um lava-rápido aos finais de semana; porém, após a realização do CAMP, Fernando obteve, 

por intermédio dessa instituição, um contrato de trabalho formal como aprendiz, aos 16 anos.  

Ana Clara ingressou no mercado de trabalho apenas aos 20 anos de idade; 

diferentemente dos irmãos, ela completou o Ensino Médio no período diurno e não precisou 

conciliar os estudos com trabalho nesse momento da vida. O desenvolvimento de sua trajetória 

profissional ocorreu basicamente no setor de serviços e, em especial, nas empresas de 

telemarketing da região; seu primeiro emprego foi na empresa de teleatendimento Atento Brasil, 

localizada no centro de São Bernardo do Campo, que nos últimos 15 anos tem sido a primeira 

empregadora de parcela considerável da juventude do bairro. A tabela abaixo traz informações 
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sobre as profissões ocupadas atualmente pelos trabalhadores das duas gerações de moradores 

(Tabela 20). 

 
Tabela 20 – Trabalho atual – 1ª e 2ª gerações 

Profissão 1ª geração (%) 2ª geração (%) 

Do lar 18,8 9,6 

Doméstico(a) 6,9 4,8 

Agricultor(a) – dono(a) de terras 7 - 

Funcionário(a) público(a) 2,8 4,8 

Trabalhador(a) da construção civil 3,5 3,0 

Trabalhador(a) da indústria metalúrgica 7,6 7,8 

Trabalhador(a) de outras indústrias 1,4 6,6 

Proprietário(a) de comércio 4,9 3,6 

Proprietário(a) de empresa (mesmo que seja 

microempresa) 
- 1,2 

Trabalhador(a) do setor de serviços  13,9 27,5 

Autônomo(a) 8,3 13,2 

Outro 31,3* 18,0 

n 1= 144; n 2= 167 

*Entre aqueles que declararam outros trabalhos, 4,3% são metalúrgicos aposentados. 
Fonte: Elaboração própria (2015).  

 

Ana se refere à empresa Atento Brasil como “uma das poucas portas abertas para a 

contratação de jovens sem experiência profissional”; após a saída desse emprego, ela 

permaneceu no setor de serviços, ainda na área de teleatendimento, e, entre os motivos que 

apontou para permanecer no setor, ela destaca a pouca exigência de qualificação, a facilidade 

de se recolocar no mercado de trabalho em função da rotatividade no setor e a considerável 

quantidade de vagas abertas constantemente, além do horário de trabalho, cujo turno tem 

duração de 6 horas e 20 minutos, o que, segundo Ana Clara e diversos jovens entrevistados, 

permite conciliar outras atividades, como continuar os estudos, por exemplo. 

 Para a maioria dos jovens das classes populares, a dedicação exclusiva aos estudos é 

uma realidade distante, sobretudo ao final da adolescência, quando muitos começam a realizar 

pequenos trabalhos informais (bicos) ou se inserem no mercado de trabalho como 

estagiários/aprendizes, por meio de programas sociais e políticas públicas diversas, realidade 

de todos os membros da segunda geração entrevistados por nós. Para esses jovens, a ampliação 

dos estudos ocorre conjuntamente com a realização de atividades de trabalho e, em muitos 

casos, estudar só pode ser uma opção viável se o jovem trabalhar, seja porque o orçamento 

familiar depende da renda advinda de seu emprego, seja porque o salário é fundamental para 

financiar o próprio estudo (SPOSITO, 2008). 
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 Vale destacar ainda que, mesmo quando se trata de famílias pobres, quando os pais 

possuem renda fixa e o orçamento doméstico não depende fundamentalmente da contribuição 

dos filhos, algumas podem oferecer a possibilidade de dedicação exclusiva aos estudos, mas o 

trabalho tem um espaço central no processo educativo entre os pobres e é visto como elemento 

dignificador, emancipador e uma condição de aprendizado para a vida (ZALUAR, 1994; 

SILVA; TOMIZAKI, 2016; PEREIRA, 2012).  

Assim, em muitos casos, a família incentiva o jovem ou ele mesmo decide-se a trabalhar 

e estudar ao mesmo tempo para poder usufruir dos benefícios oriundos do seu trabalho, mesmo 

que isso lhes custe uma menor dedicação aos estudos. No caso de Ana Clara, que realizou 

cursinho pago pela mãe, ela nem sequer imaginava que poderia passar o período de sua 

graduação sem trabalhar para ajudar a família e retribuir o investimento que havia sido feito 

nela.  

Eu precisei realmente de um cursinho pré-vestibular pra poder depois fazer faculdade, 

não teria condições; eu fiz o cursinho da Poli, aí que eu prestei o vestibular para 

Educação Artística, na Fainc, que é uma faculdade ali em Santo André. Minha mãe 

não queria que eu fizesse esse curso, ela não entendia como uma profissão, mas era o 

que eu queria, então eu fiz. Meus irmãos, eles chegaram à faculdade também; o mais 

velho, ele estava fazendo logística, mas parou, não terminou. Já o do meio começou 

Engenharia Civil, teve dificuldade de terminar, parou algumas vezes, mas conseguiu 

concluir o curso. Eles cursaram depois, bem mais velhos; esses cursos que eles 

escolheram não teve problema com meus pais, pra eles os meninos escolheram boas 

profissões. (informação verbal, Ana Clara Dias, entrevista de pesquisa, 2016) 

Tendo realizado cursinho, a jovem afirma que “ousou” prestar o vestibular da Fuvest, 

para o curso de artes visuais, porém não obteve sucesso. Em seu relato fica claro um certo 

“ressentimento de classe” em relação à maior parte dos estudantes que chegam até a 

Universidade de São Paulo (USP). A jovem afirma que no cursinho já notava a diferença entre 

alguns dos seus colegas de turma e ela própria; afirma que se tratava de pessoas de classe média 

alta, que estudaram em bons colégios e que manteriam seus privilégios estudando nas melhores 

universidades, algo que ela tentou, mas não conseguiu, de modo que atribui esse fracasso aos 

percalços de sua escolarização e das condições materiais de existência de sua família. Tal 

percepção, por sua vez, está bastante relaciona com a realidade de acesso desigual ao Ensino 

Superior Público no Brasil, o que impacta de modo bastante significativo a escolarização dos 

jovens de classes populares (ZAGO, 2006). Sendo assim, o investimento no cursinho serviu 

então para que Ana Clara tivesse uma melhor nota no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), que, por sua vez, foi suficiente para lhe garantir uma bolsa de estudos integral em um 

curso de licenciatura em Educação Artística em uma universidade particular localizada em 

Santo André, a Faculdades Integradas Coração de Jesus (Fainc). O relato de Ana Clara 
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evidencia, ainda, que seus pais não apoiaram sua opção pelo curso em Artes, pois não 

vislumbravam possibilidades de bons empregos para alguém formado nessa área, problema esse 

que não foi enfrentado pelos irmãos, que, mesmo sem concluir o Ensino Superior, optaram por 

cursos de graduação que os pais consideravam mais apropriados para uma boa inserção no 

mercado de trabalho. Esse, segundo ela, era mais um fator que a colocava diante da necessidade 

de trabalhar e estudar. 

 Em meio a essa realidade de conciliação de trabalho e estudos, observamos que era 

muito comum entre a segunda geração a ideia de que o trabalho no teleatendimento conferia 

maior tempo disponível para quem pretendia trabalhar e estudar, devido à jornada de trabalho 

reduzida. Embora os salários nessas empresas sejam considerados baixos, alguns elementos 

positivos relacionados ao trabalho eram contemplados, tais como contribuição para o 

orçamento doméstico, acesso a bens de consumo e custeio de lazer e diversão, bem como o 

aprendizado do trabalho e das responsabilidades advindas dele. É importante citar que as 

famílias ainda preservam o desejo de que os filhos trabalhem em indústrias e que o ideal de 

trabalho ainda está relacionado ao trabalho metalúrgico ou, no mínimo, em alguma “firma”, o 

que asseguraria estabilidade salarial, direitos e benefícios (PEREIRA, 2012; TOMIZAKI, 2005; 

SILVA; TOMIZAKI, 2016). 

 Dito isto, apesar de Ana Clara e outros jovens elencarem pontos positivos em relação 

ao trabalho com teleatendimento, eles afirmam que se trata de um trabalho duro que, mesmo 

não resultando sempre em cansaço físico, os cansa mentalmente, pois é um trabalho exercido 

sob constante pressão por resultados e alcance de metas, além, é claro, da baixa remuneração. 

Para Ana Clara, o fato de ter cursado licenciatura foi um diferencial que a possibilitou ter maior 

sucesso em sua carreira no teleatendimento, pois subiu de cargo na empresa, deixando o 

atendimento direto e passando a treinar novos atendentes. Vale destacar que a jovem, apesar de 

licenciada, nunca se interessou em atuar como professora em redes regulares de ensino; ela 

afirma não ter perfil para a função e diz ter optado pelo curso de licenciatura em educação 

artística porque foi a oportunidade que teve de estudar e, ainda por cima, poder se dedicar a 

algo com o que tinha afinidade, como a arte.  

 Ao observar a realidade atual do mercado de trabalho na região do ABC, notamos que 

o emprego na área de comércio e serviços supera a indústria em níveis de contratação; trata-se 

de uma tendência da população empregada no país, embora se observe nos últimos dois anos 

um aumento vertiginoso no número de desempregados, que passou de 4,9% em 2014 para 
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13,5% no primeiro trimestre de 2017 (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012; IBGE, 2014; 

2017). 

 Os modos de inserção da segunda geração no mercado de trabalho, majoritariamente no 

setor de comércio e serviços, obedecem a uma tendência que vem ocorrendo no Brasil das 

últimas décadas, com a diminuição de postos de trabalho em indústrias e, nos últimos dois anos, 

em meio a constantes pressões para mudanças nas leis trabalhistas vigentes. De acordo com 

Vasapollo (2006), a nova organização capitalista do trabalho se caracteriza pela constante 

precariedade, flexibilização e desregulamentação, o que se observa no ramo de empresas 

terceirizadas de teleatendimento como é o caso da Atento, uma das empresas mais citadas pelos 

jovens como opção de inserção no mercado de trabalho.  

Ainda nesse sentido, segundo Souza (2012), a classe trabalhadora pós-fordista passa 

cotidianamente por problemas relacionados a essa nova organização trabalhista e, mesmo 

quando não há a relação de trabalho formal, no trabalho autônomo e por conta própria, o 

trabalho é duro e chega a ultrapassar 14 ou 16 horas por dia, ou seja, trata-se de um trabalho 

precarizado, flexível e sem regulamentação.  

No que tange especificamente à política, observamos pelos relatos dos membros dessa 

família que a política não era muito presente no cotidiano privado, no meio familiar. Passa a 

tomar uma dimensão maior na vida de Paulo a partir de sua entrada na fábrica e do envolvimento 

com o sindicato, no final da década de 1970, mas, como sabemos, não havia consenso sobre 

política entre o casal. Nesse núcleo familiar, não existiam concordâncias entre os pais e, devido 

ao engajamento pontual praticado pelo pai, a transmissão política entre pais e filhos foi colocada 

em prática de modo indireto, contraditório e sem o estabelecimento de estratégias conscientes 

para tal. Falar abertamente sobre política e discutir determinados assuntos relacionados à 

temática não eram parte do dia a dia; quando ocorria, a iniciativa em tocar no assunto era sempre 

por parte do pai, o que por vezes gerava discussões e brigas de casal.  

Diante disso, nos deparamos entre os Dias com uma situação bastante comum entre a 

maioria das famílias do bairro: um pai sindicalista e uma mãe que discordava do movimento 

grevista e sindical e que não acreditava que política fosse um assunto feminino, muito menos 

adequado para crianças. Sobre esse ponto, Ana Clara relata os conflitos em torno das narrativas 

dos pais e os impactos que esses desacordos causaram sobre a visão política dela e dos irmãos: 

Veja, eventualmente se falava de política, sim, mas não era o assunto preferido na 

nossa casa, pois meu pai gostava muito de falar sobre o assunto, mas a minha mãe 

não; pode ver, hoje se perguntar qualquer coisa ela irá praticamente se fechar em 

copas. Não gosta e não consegue aceitar muito bem o posicionamento do meu pai; 



175 

 

acho que ela guarda algum rancor do meu pai ter sido demitido por causa de greve. Já 

o meu pai, ele é uma liderança, é uma figura superconhecida aqui na vila, mas, quando 

vai falar de política, ele vai lá pra sedinha, encontrar com os amigos e ficam falando 

sobre essas coisas lá. Antigamente, quando vinham mais parentes nos visitar, também 

me lembro de falarem sobre política; lembro muito do meu pai e de alguns tios, 

também metalúrgicos e sindicalistas, sempre falarem muito sobre o PT e sobre o Lula, 

mas a mãe, não, ela fica na dela pra não arrumar confusão. Por causa disso, deles não 

concordarem, eu acho que eu e meus irmãos saímos todos meio tortos nesses assuntos, 

pois eu julgo que meu pai influenciou muito a minha maneira de ver a política. Embora 

eu não me considere petista e nem apoie muita coisa que o partido que meu pai gosta 

tanto vem fazendo, meu irmão do meio já é completamente contrário à posição do 

meu pai e, sempre que pode, discute com ele, mas o mais velho, ele é como a minha 

mãe, não gosta, mas também não fala. (informação verbal, Ana Clara Dias, entrevista 

de pesquisa, 2016) 

No que tange ao entendimento da política em si, Ana Clara afirma se tratar de uma 

dimensão importante do cotidiano, materializada na luta das pessoas por mais direitos e 

oportunidades iguais perante os governos; diferentemente do que ocorreu em sua família, ela e 

o esposo possuem uma visão próxima sobre política, e ela afirma que esse é um assunto presente 

no cotidiano com o esposo, discutido inclusive na presença do filho. O depoimento da jovem 

também demonstra que ela tem consciência da influência do pai sobre a sua visão política; ela 

afirma que, por ser a filha mais nova e a única menina, sempre teve uma relação maior de 

proximidade com o pai. Ana Clara afirma ainda que a maneira como entende e se posiciona em 

relação à política não é uma posição partilhada pelos irmãos, que tendem a atribuir à política, 

exclusivamente, aquilo que está relacionado com a esfera administrativa, com um parco 

entendimento da administração pública e do funcionamento dos governos, ou dos partidos 

políticos e das eleições. Carlos e Fernando se colocam, na maioria das vezes, contrários a 

sindicatos, lutas por moradia, organizações não governamentais, organizações de bairro 

(mesmo com a participação do pai em atividades do tipo) e afins, e acreditam, como a maioria 

dos moradores do bairro, que se deve lutar pelos direitos, mas não enxergam mais essa luta 

dentro de uma ótica de associação coletiva por meio das associações citadas. Assim, se observa 

que a visão política dos irmãos tende a ser mais próxima do posicionamento da mãe e, nesse 

sentido, convém lembrar que, além do afastamento político da mãe (com quem eles tinham uma 

relação de maior proximidade na infância e adolescência), as alterações drásticas nas suas 

condições de vida (materializadas pela mudança de bairro e pela vivência mais intensa que 

tiveram do declínio social da família) contribuem para explicar a diferença de comportamento 

político entre os irmãos dessa família, bem como o maior afastamento em relação a essas 

questões por parte dos filhos mais velhos. 

 Sabemos que a participação e o engajamento políticos dos pais podem vir a influenciar 

o processo de socialização política de modo bastante eficaz (FUKS, 2012; 2014) e que, nesse 
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sentido, a mãe leva vantagem, pois, na medida em que ela fala e vive a política, há uma maior 

tendência de sucesso na transmissão intergeracional da política no meio familiar. Na família 

Dias, embora haja histórico de engajamento por parte do pai, a mãe sempre se colocou como 

completamente avessa a qualquer assunto relacionado à política; assim, tal como se observa na 

literatura consultada, isso acabou afetando diretamente o comportamento e as maneiras de lidar 

com esse universo por parte dos filhos, pois o tipo de transmissão política ali existente não era 

direto, voltado para esse fim. Ainda assim, o engajamento do pai e sua relação mais intensa 

com a política em determinados momentos da vida tiveram efeitos sobre o cotidiano familiar, 

porém de modo pulverizado e, sem o acordo entre pai e mãe, os tipos de transmissão 

encontrados nessa família aparecem de modo muito mais poroso, por vezes contraditório, tendo 

surtido efeitos variados entre o entendimento e o comportamento políticos dos filhos 

(PERCHERON; MUXEL, 1985; 1988; PERCHERON, 1993).  

 No que tange à vivência no bairro, ao ser questionada sobre as percepções sobre o local 

em que vive, Ana Clara conta que, entre os irmãos, ela é quem mais gosta de viver em 

Ferrazópolis. Após o casamento, apenas ela continuou vivendo no bairro, sobretudo, porque 

acha mais fácil permanecer no mesmo terreno em que estão os pais, pois, morando junto, 

poderia cuidar deles se viessem a precisar, tarefa que assume como sua obrigação, segundo ela, 

pelo fato de ser mulher. O esposo de Ana Clara vivia em uma região mais estruturada da cidade 

de São Bernardo, o bairro Jordanópolis, considerado um bairro mais nobre; apesar disso, de 

acordo com a depoente, viver em uma região de favela após o casamento não foi um empecilho 

para ele. Entre os principais motivos para a aceitação da mudança pelo esposo, Ana destaca a 

economia com aluguel e, também, a identificação que o marido alega ter com os moradores do 

bairro por serem pessoas humildes e acolhedoras. Atualmente o esposo de Ana Clara trabalha 

em uma empresa de teleatendimento e cursa pedagogia no período noturno em uma faculdade 

privada da região, a Anhanguera. 

Sobre as mudanças no bairro, Ana Clara afirma que, ao longo do tempo, Ferrazópolis 

passou por muitas mudanças; entre aquelas ocorridas na região em que mora, ela destaca a 

limpeza, a coleta seletiva de lixo (que existe apenas no Jardim Regina, vila em que ela mora 

com a família) e o pequeno avanço com os meios de transportes; em seu ponto de vista, todas 

essas conquistas e melhorias foram conseguidas em função da luta dos moradores em conjunto 

com algumas lideranças. Ela afirma, ainda, que melhorias como a pavimentação de algumas 

vielas foram realizadas individualmente pela iniciativa de seu pai, que, por vezes, contava com 
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o apoio de uma liderança política do bairro que contribuía efetivamente para a vida das 

populações mais carentes: Ana do Carmo, a deputada do PT.  

 Destacamos que Ana Clara, diferentemente da jovem apresentada na família anterior, 

relata sentir muito orgulho e prazer por viver em Ferrazópolis. A jovem destaca a solidariedade 

e a humildade que enxerga entre os moradores como os elementos fundamentais para todo o 

sentimento positivo que nutre em relação ao bairro. Embora viva em uma região de favela (zona 

3), Ana Clara possui forte sentimento de pertencimento ao território em que vive; segundo ela, 

trata-se de um local tranquilo, morada de pessoas honestas e solidárias, um bairro de 

trabalhadores. 

 E não é apenas em relação ao sentimento de pertencimento e orgulho em relação ao 

bairro em que vivem que Ana Clara Dias difere de Luciana Domingos, apresentada na família 

anterior. Embora as duas jovens sejam muito articuladas, falem de maneira correta e clara, e 

vistam-se de forma relativamente parecida, o comportamento das duas é diferente. No que tange 

à escolarização, ambas frequentaram escolas públicas, no bairro e em outras regiões da cidade, 

e concluíram o Ensino Superior; porém, Ana Clara o fez com o apoio obtido pelo Prouni, 

recurso que não foi tentado por Luciana. Já a profissionalização das duas jovens se deu de 

maneira diversa: Luciana deu início à trajetória profissional ainda na adolescência, trabalhando 

no comércio local do bairro, enquanto Ana só ingressou no mercado de trabalho aos 20 anos de 

idade; outro ponto que as diferencia nesse aspecto é o fato de Luciana trabalhar em sua área de 

formação, o que Ana Clara não conseguiu. 

Ao analisar o aspecto da compreensão política das jovens das duas famílias apresentadas 

até o momento, observa-se que Luciana, criada em uma família de militantes, apresenta um 

domínio maior de termos propriamente políticos e uma compreensão que parece ser mais 

apurada sobre as regras do sistema político partidário, o que não se nota com tanta clareza na 

fala de Ana Clara, apesar de a jovem ter uma compreensão ampla do âmbito político. Nesse 

sentido vale citar que, mesmo no caso de Luciana, que vivenciou uma transmissão política mais 

sólida, a apropriação desse universo não reflete uma simples reprodução do comportamento dos 

pais, e ambas tecem críticas à maneira como os pais se relacionam com a política.  

 Apresentamos a trajetória da família Dias, bem como os posicionamentos e as ações 

divergentes entre os pais, que minaram o intercâmbio político no meio familiar, marcado por 

desacordos, e resultaram em transmissões políticas mais porosas e, nesse caso, até mesmo 

contraditórias. Assim, sendo, no próximo tópico apresentaremos a trajetória da família Xavier, 

que se coloca como distante e, na maioria das vezes, avessa a assuntos ligados à política. 
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5.3 Família Xavier: transmissões porosas em meio à pouca aproximação com a política 

 

Finalmente, passamos à trajetória da família Xavier, selecionada como representativa 

da terceira tendência de comportamento político encontrada no bairro: famílias e indivíduos 

que se percebem e se declaram como “apolíticos”, ou pouco interessados no assunto. Trata-se, 

portanto, de indivíduos que não têm histórico de engajamento ou participação em qualquer 

organização associativa e que afirmam não gostar ou não saber nada sobre o universo da 

política, resultando em processos de transmissões intergeracionais especialmente sutis e ainda 

mais porosas no que tange aos modos de lidar com a política entre as gerações familiares. 

Convém destacar aqui que o chamado “apolitismo” não quer dizer desconhecimento em relação 

à política, pois diz respeito a uma maneira de lidar com a política e a um posicionamento 

bastante claro que se baseia no afastamento total em relação a questões dessa ordem 

(PERCHERON, 1993). 

A família Xavier é formada pelo casal Joel (nascido em 1961) e Ione (nascida em 1967), 

ambos migrantes do sertão nordestino, além de três filhos, Adilson (nascido em 1987), Ismael 

(que nasceu em 1994) e João Pedro39 (nascido em 2005). Joel nasceu em Aguiar, pequeno 

município no sertão da Paraíba, e Ione em Nova Cruz, interior do Rio Grande no Norte. O casal 

nos concedeu entrevista no início de 2017, em janeiro, os dois no mesmo dia, na cozinha de sua 

casa, lugar onde costumam receber suas visitas; tanto Joel quanto Ione ouviram a entrevista um 

do outro, porém sem fazer interrupções. A casa estava muito bem organizada, a cozinha havia 

passado por uma reforma recente e Joel nos mostrava orgulhoso os armários planejados que 

havia mandado instalar ali há poucos dias, bem como as pastilhas de azulejo na cor cinza, que 

ele afirma ter escolhido cuidadosamente para combinar com a decoração da casa. 

Inicialmente, ambos estavam tímidos com a situação, mas Ione teve maior dificuldade 

em contar sua história; segundo ela, sua timidez, somada ao fato de jamais ter concedido uma 

entrevista, contribuiu para que falasse pouco, de modo que sua entrevista foi curta, falando com 

clareza sobre poucas coisas. Joel, por sua vez, parecia mais à vontade no momento da entrevista, 

apesar de também não ter se estendido muito em seu depoimento. Vale destacar que tanto Ione 

quanto Joel marcaram a passagem do tempo de suas trajetórias usando como referência os 

acontecimentos da vida profissional, por exemplo, por meio dos anos em que foram admitidos 

                                                             
39 As informações sobre o filho mais novo do casal aparecem apenas a título de conhecimento e informação sobre 

o núcleo familiar, pois se trata de uma criança; além disso, optamos por focar a análise nos filhos mais velhos, 

que se enquadram nos critérios de definição das gerações analisadas nesta tese, sobretudo no que diz respeito à 

faixa etária.  
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ou demitidos nas fábricas em que trabalharam. Sobre esse aspecto é preciso esclarecer que Ione, 

diferentemente de todas as outras mulheres apresentadas até aqui, é trabalhadora industrial, 

tendo se empregado em fábricas desde muito jovem e atuado, inclusive, em empresas 

metalúrgicas, como veremos adiante. Assim, em função da experimentação do mundo 

produtivo de modo mais intenso que as demais entrevistadas, Ione Xavier usa marcações do 

tempo baseadas também em função do mundo do trabalho.  

Joel é um dos filhos do meio de uma família composta por oito irmãos, sendo sete 

homens e uma mulher. Os pais eram agricultores e trabalhavam em terras de terceiros como 

meeiros no sertão paraibano. Além de trabalhador rural, o pai, que havia atingido um nível 

maior de escolarização, o equivalente ao Ensino Fundamental II, era também professor na 

escola rural e auxiliava na alfabetização de crianças e adultos na região; em troca desse serviço 

prestado, o pai de Joel recebia alimentos e pequenas ajudas financeiras, portanto não se tratava 

de um trabalho formalizado. A mãe era analfabeta, trabalhava na roça e cuidava da casa e dos 

filhos. Apesar do maior nível de escolarização do pai e de sua atuação como educador, ele não 

alfabetizou a esposa nem os filhos. Dito isto, assim como em todos os relatos apresentados até 

agora, Joel começa a falar de sua vida a partir da infância no sertão, e relembra que também 

começou a trabalhar cedo, aos sete anos de idade, ajudando os pais na roça.  

A gente não tinha muita escolha; tinha que trabalhar, não dava pra estudar, o máximo 

que a gente conseguia era se alfabetizar, aprender a ler um pouco, assinar o nome e a 

fazer conta. E a gente era muito pobre, já chegamos a passar fome. Pra nós a escolha 

era arrumar algo para trabalhar ou a situação ficava ainda pior. Meu pai trabalhava, 

mas bebia muito, então era fundamental que os filhos trabalhassem pra ajudar dentro 

de casa. (informação verbal, Joel Xavier, entrevista de pesquisa, 2017) 

 

 Observamos pelo relato de Joel que a sua família não detinha a posse das terras em que 

vivia, diferentemente das famílias anteriores, embora tal situação não constitua uma exceção 

entre os moradores da primeira geração. Não possuindo terras, a família do entrevistado passava 

por uma situação ainda mais precária de trabalho no campo, o que os tornava ainda mais 

vulneráveis em períodos de seca, por exemplo. Desse modo, o trabalho infantil era uma 

necessidade, além, é claro, de também ter um significado importante de transmissão de valores 

por meio da socialização das novas gerações, que deviam também valorizar o esforço e o 

trabalho como qualidades essenciais das “pessoas de bem”. Conforme observamos em todos os 

depoimentos até aqui, o trabalho faz parte do próprio processo educativo como elemento 

dignificador, formador de caráter e, também, um meio capaz de tornar os indivíduos 
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responsáveis e disciplinados, características consideradas extremamente positivas no interior 

das classes populares (SOUZA, 2012; ZALUAR, 1994; SARTI, 2003). 

Diante de tal realidade, ao falar da infância Joel não relata muitos momentos de lazer e 

brincadeira; quando esses momentos aparecem, se assemelham aos das narrativas anteriores da 

primeira geração, quais sejam, brincadeiras ao ar livre misturadas com o trabalho na roça. 

Apesar de ter tido uma infância difícil, Joel afirma que havia pontos positivos, sobretudo 

porque, embora fosse muito pobre, se sentia mais livre no campo do que afirma ser hoje, 

vivendo na cidade grande, poluída e violenta. Ele relembra de sua cidade natal como um local 

humilde, mas seguro, sem poluição e, consequentemente, um lugar melhor para se viver, 

embora reconheça a ausência de oportunidades e emprego para os moradores, motivo que o 

levou a migrar e viver em um lugar que não o agrada tanto em determinados aspectos. Esse tipo 

de comparação entre a cidade natal e o local de moradia na cidade grande é bastante comum 

entre os migrantes, e os elementos positivos de seus locais de origem são sempre lembrados 

com nostalgia. No entanto, a “cidade grande”, destino da migração, representa sempre a 

possibilidade de mudança de vida, um projeto que pode vir a garantir o sucesso e uma esperada 

mobilidade social, que seria alcançada por meio de novas possibilidades de emprego 

(DURHAM, 1973; 1988). 

 Assim, mesmo em meio à pobreza e a enormes dificuldades enfrentadas pela família, 

Joel ressalta a importância dos valores que considera terem sido transmitidos pela família, 

com destaque para o trabalho, a honestidade, a humildade e a esperança. Damos ênfase, 

aqui, à esperança que se materializa no desejo de um dia viver uma situação melhor, que poderia 

vir a ser alcançada por meio de esforço e retidão de caráter. Ele afirma que esses valores são os 

mesmos que procurou passar para os filhos, sobretudo a dignidade do trabalho e a honestidade. 

 De acordo com Joel, em sua cidade natal havia uma intensa movimentação política, mais 

evidente em períodos de campanha eleitoral, em que cada família apoiava um partido de 

preferência. Apesar dessa intensa adesão política por parte de alguns, nem Joel nem Ione 

citaram com detalhes quais partidos eram apoiados, nem mesmo quaisquer elementos 

ideológicos relacionados a eles, o que também já demonstra uma fluidez na compreensão dos 

acontecimentos políticos desde a infância. Tais adesões geravam discussões acaloradas e, 

segundo muitos relatos coletados até aqui, não eram raros os episódios de violência envolvendo 

apoiadores de diferentes partidos políticos no interior do país. 

Assim sendo, Joel afirma que sua família não costumava se envolver com política. 

Eventualmente seu pai manifestava apoio a algum conhecido que se candidatava a cargos 
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eletivos. Segundo o depoente, por viver no sítio, em uma comunidade isolada, sua família não 

tinha muito “tempo” para se envolver com atividades de natureza política, que só ocorriam 

esporadicamente, quando algum candidato procurava sua comunidade para pedir apoio. Assim, 

Joel relembra que as visitas dos candidatos aconteciam para realizar promessas de campanha e 

oferecer algumas benfeitorias por meio de doações diretas às famílias em troca de voto, como 

a oferta de tratamentos médicos e odontológicos, a distribuição de cestas básicas e pequenas 

melhorias nos sítios daqueles que eram donos de suas terras, práticas essas que Joel não soube 

nos dizer se são legítimas ou não, apesar de não considerá-las um erro ou falta grave por parte 

dos envolvidos.  

 Destacamos que esse modo de entender a política e, sobretudo, a utilização do voto 

como meio de obter ganhos, o chamado “voto de favor”, deve ser pensado a partir das diferentes 

perspectivas que os pobres podem adotar diante do direito ao voto e da sua relação com a 

política administrativa. A troca do voto é entendida por parcela significativa da população como 

uma prática legítima, lembrando que a primeira geração teve contato com práticas políticas 

clientelistas, conforme já abordado nos capítulos anteriores, comuns em pequenas cidades 

brasileiras, pautadas em processos de adesões e de comprometimento do indivíduo, de sua 

família ou de outros grupos sociais aos quais pertençam. Vale destacar, ainda, que as 

experiências políticas iniciais da primeira geração se deram em locais onde a política não é 

necessariamente entendida como “uma atividade permanente”, estando restrita aos períodos de 

campanha eleitoral ou ao “tempo da política”, o que pudemos observar em todas as famílias 

entrevistadas (PALMEIRA, 1992; HEREDIA; PALMEIRA, 2005; VILLELA, 2009; 

VILLEVA; MARQUES, 2017).  

Diante desse contexto, vale ressaltar novamente que o processo de socialização política 

diz respeito a um acúmulo de experiências, de modo que essas primeiras experiências de 

compreensão e comportamento político pautadas em adesões e práticas clientelistas ainda 

produzem efeitos, mesmo que variados, sobre o entendimento, os valores e os comportamentos 

políticos existentes entre as gerações aqui estudadas (PERCHERON, 1993; TOURNIER, 2010; 

FUKS, 2014; BAQUERO; BAQUERO, 2007). 

 Ainda de acordo com Joel, discussões sobre política em sua família não ocorriam com 

frequência e, tal como foi observado na família anterior, era comum que o período de campanha 

fosse utilizado para fins de lazer e divertimento, visto que se tratava de um período 

movimentado na cidade, o que possibilitava às famílias que participassem de bailes, festas e 

comícios como forma de confraternização da comunidade toda. Ao final da fala sobre o tipo de 
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envolvimento que sua família tinha com a política, Joel afirma que não se tratava de uma grande 

preocupação entre seus familiares, que, segundo ele, sequer compreendiam exatamente o que 

era política. Ele relembra que sua família vivia em uma situação muito difícil, em meio à qual 

a sobrevivência cotidiana era a preocupação principal.  

 Desse modo, em meio à difícil vida no campo, Joel começa a planejar sua migração para 

São Paulo, motivado por outros conterrâneos que vinham migrando. Após uma tentativa 

frustrada do pai e de um irmão mais velho de se instalarem em São Bernardo do Campo, no ano 

de 1978, ele conta que passou a preparar seu projeto migratório com maior cautela. Joel relata 

que ouvia falar sobre “firmas” (fábricas) em que os trabalhadores poderiam aprender uma 

profissão e teriam maior estabilidade no emprego, além de garantia de direitos trabalhistas. De 

acordo com Menezes (2012), o processo migratório em direção às grandes cidades entre os anos 

1950 e 1970 era majoritariamente empreendido com o objetivo de conseguir um emprego na 

indústria, embora nem sempre esse objetivo pudesse ser alcançado. Ainda assim, foi com esse 

ideal em mente que Joel também mobilizou sua rede de contatos com o intuito de se instalar em 

uma cidade que oferecesse oportunidade de trabalho em fábricas, haja vista que não pretendia 

trabalhar na construção civil.  

E foi nesse contexto que Joel migrou para a cidade de São Caetano do Sul, em 1979, 

acompanhado do irmão Valderi. Ambos se instalaram em uma pensão indicada por conhecidos, 

que também lhes forneceram informações sobre como obter os documentos necessários para 

conseguir emprego formal na cidade e, em poucos meses, estavam empregados no setor 

industrial, na cidade onde se instalaram.  

A entrada de Joel no mercado de trabalho industrial se deu em uma fábrica de móveis. 

Cerca de cinco anos após o primeiro emprego, nosso depoente passou a trabalhar em uma 

pequena fábrica de autopeças, também na cidade de São Caetano do Sul. Joel relembra que, por 

trabalhar em uma fábrica pequena, o movimento sindical não era muito atuante, e faz questão 

de afirmar que nunca se envolveu em greves ou em atividades de militância operária e sindical, 

ainda mais pelo fato de um de seus irmãos ter sido demitido da Aços Villares, no ano de 1982, 

por conta do envolvimento com o sindicato. Joel afirma que temia por seu emprego e costumava 

passar ao largo de qualquer agitação. Dada sua pouca relação com o mundo da política, Joel 

declara que até evitava conversar sobre o assunto com o irmão sindicalista, pois o considerava 

“muito fanático” e pouco preocupado com a situação de sua família (esse irmão já era casado e 

tinha filhos), já que poderia sofrer consequências graves por conta do envolvimento com 

sindicato. Mesmo procurando se distanciar de elementos que remetam à política, Joel afirma 
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que ao longo do tempo passou a admirar um pouco mais a postura dos políticos petistas, pois 

acredita que são os únicos ainda preocupados com os trabalhadores; diz que seu voto sempre 

foi no PT e que os mandatos de Lula seriam, segundo ele, a prova de que se trata do “partido 

que fez alguma melhoria para os trabalhadores, para os pobres, fez muito mais do que qualquer 

outro até hoje”. Apesar dessa admiração distante pelo PT, Joel, assim como a maior parte dos 

moradores do bairro, expressou sua decepção com o partido e apresenta uma percepção de que, 

atualmente, o PT não é mais o mesmo por conta dos envolvimentos em escândalos de 

corrupção, como propagandeado constantemente pela mídia, meio pelo qual ele se informa 

sobre esse tipo de assunto.  

O depoimento de Joel guarda elementos comuns com a maioria dos entrevistados, quais 

sejam, a declaração de desinteresse pela política e até mesmo de desgosto e decepção, 

conjugada à percepção de que o PT já foi um partido diferente dos outros, porém vem se 

igualando de maneira negativa aos demais partidos políticos existentes. Além disso, destacamos 

mais uma vez a relação quase inabalável que muitos moradores têm com a figura de Lula, que, 

enquanto presidente da República, para a maioria dos entrevistados, teria sido o único capaz de 

promover melhorias reais e concretas na vida dos pobres e trabalhadores, ou seja, na vida dos 

próprios entrevistados, daqueles com quem convivem, bem como dos familiares que ainda 

vivem em suas regiões de origem, sobretudo no Nordeste. Tais mudanças positivas estão 

comumente associadas à “melhoria da economia”, entendida como maior oferta de empregos e 

aumento dos salários, além da ampliação da capacidade de consumo e de maior possibilidade 

de ampliação dos estudos para os filhos, pois, mesmo não usufruindo necessariamente de 

benefícios como Prouni, Fies ou o ingresso em instituições federais pelo Sisu, esses indivíduos, 

sobretudo entre a primeira geração, consideram que o momento próspero pelo qual o país 

passava tornou possível a “entrada de filhos de pobres nas universidades”. Vale citar que essa 

percepção de melhorias concretas nas condições de vida não costuma vir acompanhada 

de discursos de cunho ideológico, seja de esquerda, seja de direita. Conforme abordamos 

no segundo capítulo, os dados levantados a partir desta pesquisa comprovam que não há 

uma compreensão dos termos direita e esquerda entre os moradores.  

Retomando a trajetória dessa família, passamos ao relato de Ione, que também teve uma 

infância difícil, porém com menos dificuldades do que o esposo, pois sua família era dona das 

terras em que viviam, que, embora pequenas, garantiam o sustento da família. Ao falar sobre o 

pai, afirma se tratar de um homem trabalhador e muito rígido; ele era agricultor e a mãe, dona 

de casa. Foi possível notar que seus pais priorizaram o trabalho ao longo do processo de 
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socialização dos filhos, principalmente o pai, que não permitia que os filhos frequentassem a 

escola por tempo superior à alfabetização. Ione relembra que, para seu pai, a escola só servia 

para aprender a ler e fazer algumas contas; finalmente, ela relembra da educação “linha dura” 

que teve, porém fala do carinho e da união presentes em sua família, além da honestidade e 

do respeito, valores que seus pais fizeram questão de passar para os filhos. 

Minha infância foi difícil, eu não tinha brinquedo, trabalhava na roça desde cedo, acho 

que comecei com 7 ou 8 anos, essa era nossa obrigação. Minhas brincadeiras era nos 

matos; eu e meus irmãos, a gente vivia montado em pé de árvore, brincava com boneca 

de sabugo de milho, era assim, simples, mas era feliz, eu acho que era feliz. Meu pai 

era muito duro, mas queria sempre manter os filhos unidos; ensinou a gente a respeitar, 

não admitia que a gente brigasse, tinha que respeitar o pai e a mãe e as pessoas mais 

velhas, e se vacilasse a gente apanhava mesmo. (informação verbal, Ione Xavier, 

entrevista de pesquisa, 2017) 

 Ione conta-nos que sua família era católica e relembra que havia muitas imagens de 

santo na parede da sala na casa de seus pais, em função da devoção de sua mãe. Segundo Ione, 

quando criança a vida no sítio lhe parecia sempre tranquila e, assim como Joel, ela relata que a 

política não fazia parte do cotidiano de sua família, embora reconheça que nas proximidades de 

sua residência também existisse a efervescência das campanhas eleitorais e manifestações de 

apoio aos diferentes candidatos e partidos. Afirma que sua família nunca se envolveu 

efetivamente com esse universo, não declarava apoio nem fazia distinções claras entre os 

partidos existentes.  

 A migração de Ione para São Paulo ocorreu quando ela ainda era criança, aos 11 anos 

de idade, quando acompanhou uma tia que já havia migrado e estava instalada na cidade de 

Santo André. Com o consentimento dos pais, Ione veio morar com a tia e trabalhar para ela 

cuidando de seus filhos pequenos. Segundo a própria Ione, essa foi uma oportunidade de 

conhecer a cidade grande e, assim que possível, voltar a estudar, já que aos 11 anos de idade 

era apenas alfabetizada. A trajetória de migração de Ione é também comum para mulheres; 

muitas meninas ainda crianças ou adolescentes trabalhavam de maneira informal, 

majoritariamente no trabalho doméstico, para garantir a sobrevivência na cidade 

(PASTERNAK, BÓGUS, 2005).  

Vale destacar, que embora a migração de Ione tenha ocorrido muito cedo, ela não relata 

o período como parte da sua infância; para ela, a infância foi vivida no sertão, junto com os pais 

e irmãos. Após trabalhar cuidando dos filhos da tia por cerca de cinco anos, quando completou 

16 anos Ione conseguiu outro emprego informal, dessa vez como empregada doméstica, na 

cidade de São Caetano do Sul. Nesse período Ione se matriculou na modalidade de Educação 
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de Jovens e Adultos (EJA) em uma escola pública próxima da casa em que vivia com a tia e 

completou o Ensino Fundamental. 

 Foi também na cidade de São Caetano do Sul que Ione conheceu seu primeiro marido, 

Carlos, que morava próximo à casa em que ela trabalhava como doméstica. Carlos trabalhava 

na Volkswagen e mobilizou a sua rede de contatos para auxiliar Ione a conseguir emprego em 

uma fábrica, pois isso garantia maior estabilidade e melhores condições de trabalho e salário. 

Assim, aos 18 anos, Ione começou a trabalhar na Metalfrio/Continental, onde trabalhou por 

cerca de 10 anos, situação não tão comum para as mulheres de sua geração no ABC e no bairro. 

Isso significa, então, uma particularidade de sua trajetória, pois ela faz parte de uma minoria de 

mulheres moradoras do bairro que se empregou em fábricas, especificamente no setor de 

metalurgia, tendo permanecido por muitos anos nesse setor. 

 Apesar de atuar como metalúrgica desde o ano de 1985, ainda em um período marcado 

por greves e uma política sindical mais combativa no âmbito do SMABC, Ione garante que não 

era de se envolver com sindicato e política. De acordo com sua narrativa, ela nunca participou 

ativamente de uma greve e só era associada ao sindicato quando isso estava previsto nos acordos 

coletivos. Nossa depoente afirma não gostar de política, mas ainda assim relata que sua 

trajetória profissional dentro de uma firma abriu seus olhos para determinados movimentos no 

universo político, embora prefira não se envolver com assuntos dessa ordem. 

Meu primeiro marido era metalúrgico também, trabalhava na Volks, ele participava 

de greve, sindicato e tal, e era muito petista. Ele não falava muito comigo sobre isso, 

mas, como era algo que tomava parte considerável de seu tempo, eu acabava sabendo 

de uma coisa ou outra; mas eu ficava mais por dentro na fábrica que eu trabalhava, 

pois eu também era metalúrgica. Eu nunca fui de mexer com essas coisas, preferia 

trabalhar e ir pra casa, [ficar] na minha mesmo, mas eu entendo que, em termos de 

melhoria, quando o sindicato atuava era bom pra gente. Hoje eu não sei o que tanto 

esse povo fala; eu sempre votei no PT e acho que Lula foi o melhor presidente que a 

gente já teve, fez muito pelos trabalhadores e só o PT fez alguma coisa mesmo. Mas 

atualmente, com essa roubalheira, está difícil. Só que uma coisa é certa: eu prefiro 

ficar na minha quando se trata de política; não gosto de discutir.  

 Nesse trecho do depoimento de Ione observamos que, embora ela prefira se manter 

afastada da política e alegue que esse é um assunto que não lhe interessa, existiram pessoas 

(como o marido e colegas de trabalho) e lugares (como o ambiente de trabalho fabril) que, de 

um modo ou de outro, a faziam estar mais próxima da política, mais do que ela mesma gostaria. 

Essa proximidade, ainda que não intensamente vivida, acabou exercendo influência sobre sua 

visão política, sua percepção sobre partidos e, principalmente, o tipo de percepção sobre Lula 

e o PT, que se insere dentro da perspectiva geral encontrada no bairro e já citada nesta tese, 

qual seja, a de que o PT, representado por Lula acima de qualquer coisa, foi o único partido a 
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fazer melhorias concretas na vida dos trabalhadores e pobres. Nesse sentido, não seria incorreto 

inferir que Ione apresenta posições claras em relação à política, porém sua atitude de não querer 

falar sobre o assunto e se colocar como uma pessoa que prefere o afastamento desse universo 

pode ser algo relacionado a um sentimento de incompetência política, o que, como já vimos, 

está ligado a questões de desigualdades de politização em função de variáveis como o gênero, 

a escolaridade e, até mesmo, a existência de diferentes modalidades de socialização às quais as 

mulheres seriam submetidas (BOURDIEU, 1977; GAXIE, 1987; SCHMIDT, 2000).  

Em 1985, Ione se casou com Carlos, deixou a casa da tia e passou a viver em São 

Caetano do Sul; no ano de 1986 nasceu seu primeiro filho, Adilson. O casamento não durou 

muito e, em 1990, ela se divorciou e passou a morar em uma casa alugada em São Caetano do 

Sul, junto com seu filho. 

 Ione e Joel se conheceram no bairro em que viviam em São Caetano do Sul, a saber, o 

bairro Olímpico. Joel se mudara para o local com a família em 1992 e, já em 1993, começou a 

namorar Ione, com quem se casaria no ano seguinte. 

 Com efeito, o período em que ocorreu o casamento de Joel e Ione foi marcado por um 

momento de intensas mudanças em suas vidas, impulsionadas por transformações de ordem 

macrossocial. Em meados dos anos 1990, a cidade de São Caetano do Sul começava a se tornar 

um local com alto custo de vida, considerada a melhor cidade do ABC, com os Índices de 

Desenvolvimento Humano em melhora crescente40 (chegando a ser um dos mais altos do Brasil 

em 1998, com dados referentes a 1991), o que acabou redundando na expulsão das populações 

mais pobres em função, sobretudo, do aumento dos aluguéis e da impossibilidade de se 

conquistar uma residência própria nessa cidade (PNUD, 2016; 2017; KOWARICK, 1988).  

Paralelamente a essa conjuntura local, há o fato já citado no primeiro capítulo de que a 

década de 1990 foi marcada por uma forte onda de desemprego na região do ABC. Nesse 

período, um grande número de trabalhadores de empresas metalúrgicas passou a ser demitido 

ou forçado a aceitar Programas de Demissão Voluntária (PDV), com receio de perder seus 

direitos trabalhistas. Tratava-se de um período em que as indústrias se modernizavam e se 

reorganizavam, baseadas no modo de produção toyotista, que exigia uma mão de obra 

multifuncional e escolarizada, apta à utilização de equipamentos tecnológicos cada vez mais 

modernos. Assim, esses fatores conjugados resultaram na crescente exclusão de trabalhadores 

                                                             
40 O município de São Caetano do Sul figura entre aqueles com os maiores IDH do Brasil até os dias de hoje 

(PNUD, 2016; 2017). 
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menos preparados, ou seja, aqueles com menores níveis de escolarização e sem a formação 

profissional técnica (e moderna) exigida para esse novo modelo de fábrica (POCHMANN, 

2006; PINTO, 2006; TOMIZAKI, 2005; RODRIGUES e RAMALHO, 2007).  

 Assim, a família de Joel, composta pelos pais, quatro irmãos e três sobrinhas, vivia na 

mesma casa alugada em São Caetano do Sul, mas, em 1994, Joel era o único entre esses irmãos 

que ainda estava empregado e com melhor salário, de modo que sua saída de casa em virtude 

do casamento dificultaria ainda mais as condições de vida da família. Foi então que, nesse 

período de desemprego, diminuição da contribuição no orçamento doméstico e consequente 

dificuldade financeira, os irmãos optaram por se mudar, e com isso mudariam também o trajeto 

ascendente que vinham conseguindo realizar desde o início do projeto de migração, pois 

passariam a viver em um local muito mais precário. Assim sendo, a família juntou suas 

economias e passou a dividir com Geraldo, o irmão que vivia em Ferrazópolis, um terreno na 

comunidade do Jardim Limpão (zona 3 do bairro), construindo duas casas – uma para Joel e 

sua nova família e outra, menor e com menos estrutura, para os pais e os irmãos. Essa estratégia 

foi traçada pelos irmãos como meio de sobrevivência e única alternativa para fugir dos altos 

custos de aluguel com os quais não conseguiam mais arcar na cidade de São Caetano. Vale citar 

também que Joel colaborou com a mudança dos irmãos, pois pretendia manter a mãe por perto 

para que ela cuidasse de seu filho com Ione que estava para nascer; assim, a esposa poderia 

continuar trabalhando e contribuindo para o orçamento doméstico, não comprometendo seus 

projetos de melhoria de vida que, evidentemente, embora adiados, persistiam no horizonte da 

família.  

 Desse modo, Joel e Ione chegaram a Ferrazópolis no ano de 1994, também tardiamente 

em relação à fundação do bairro. Nessa época, a família era composta por Ione, Joel, Adilson 

(primeiro filho de Ione, então com 8 anos) e Ismael, filho do casal que estava para nascer. Para 

o casal, essa mudança representava declínio social, mas também uma estratégia para se 

reerguerem financeiramente, se apoiarem nos familiares e usufruírem da rede de apoio e 

cuidado proporcionada pela família, de modo que pudessem tentar, a longo prazo, melhorar 

suas condições de vida e sua situação financeira em um local com menores custos para sua 

sobrevivência. 

A chegada a Ferrazópolis foi um choque por se tratar de uma realidade muito diferente 

daquela vivenciada em São Caetano do Sul; novamente, esse impacto é sentido de maneira mais 

intensa pela mulher. Ione não queria mudar-se e criar os filhos em uma favela, mas as 

possibilidades de não pagar aluguel e contar com quem a ajudasse no cuidado dos filhos 
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“falaram mais alto”, de modo que ela relata ter vivenciado essa situação como uma espécie de 

investimento no futuro. A realidade de dificuldades com transporte coletivo, falta de asfalto nas 

ruas, com energia elétrica e água acessadas por meio de “gatos”, bem como a violência 

cotidiana, foram alguns dos pontos negativos destacados pelo casal, que se inscrevem no relato 

observado em diferentes estudos sobre a vivência das classes populares nas periferias de São 

Paulo (ZALUAR, 1994; SARTI, 2003). 

Quando eu cheguei aqui foi um baque! Eu pensava todos os dias: “o que eu fui 

inventar?”. Eu pensava se tinha mesmo que ter feito isso. Mas foi mais no início, 

porque eu tinha medo até de sair na rua, ir pegar o ônibus pra trabalhar. Fora também 

que minhas irmãs me criticaram muito, acharam que não tinha necessidade de eu vir 

morar num lugar tão complicado como era aqui, nem me visitar muito elas vinham, 

estavam acostumadas com a realidade de São Caetano, pois, embora a gente morasse 

em casas pequenas, de dois ou no máximo três cômodos, em quintal dividindo com 

outras pessoas, era bairro acabado, tinha asfalto, as pessoas eram mais educadas, eu 

acho. Mas a vida me trouxe pra cá e com o tempo eu fui me acostumando e, também, 

minha casa era boa, e depois tive a graça de poder morar em casas melhores, na parte 

da rua. O bairro, mesmo, foi ficando melhor com o tempo; regularizaram a água, a 

luz, as vielas não são mais só no barro, essas coisas aí. (informação verbal, Ione 

Xavier, entrevista de pesquisa, 2017) 

 No ano de 1997, Ione foi demitida da empresa em que trabalhava, mas Joel ainda 

permaneceu empregado. Porém, no ano seguinte, em 1998, ele se viu obrigado a aderir a um 

PDV. A empresa estava reduzindo o número de funcionários e os rumores previam o 

fechamento da planta de São Bernardo. O fechamento de plantas industriais na cidade era cada 

vez mais comum, de modo que Joel optou por não se arriscar a ficar desempregado de uma hora 

pra outra sem contar com algum benefício complementar garantido pelo PDV, para além dos 

direitos trabalhistas. Após a demissão, o casal vendeu a casa em que vivia no terreno junto com 

a família para um irmão, que também havia perdido o emprego uma grande empresa 

metalúrgica, a Ford, e não conseguia mais viver em São Caetano. Com o dinheiro da venda de 

sua casa mais a indenização que recebera da empresa, Joel e Ione compraram uma casa maior, 

na zona 2 do bairro, numa região de rua asfaltada. Foi também nesse período que Joel optou 

por um trabalho autônomo e abriu uma granja na garagem de sua nova residência; um negócio 

simples mas que contou com uma clientela fiel entre os moradores do bairro.  

Atualmente, Joel mantém a granja em funcionamento e segue com significativa 

clientela. Com o sucesso de seu pequeno negócio, a família se mudou novamente em 2002, 

dessa vez para uma casa na entrada do Jardim Limpão, ainda na zona 2 do bairro. A mudança 

de residência ocorreu em função da busca por um espaço mais adequado para as instalações da 

granja, que garante o sustento da família. Além disso, eles prosperaram financeiramente e 

possuem mais uma casa na zona 2 do bairro, que alugam para complementar a renda. Trata-se 
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de um imóvel em alvenaria com funcionalidade mista, ou seja, um espaço comercial onde 

funciona um pequeno mercadinho e uma residência de três cômodos com banheiro na parte de 

cima. Diante disso, observamos que os investimentos que o casal realizou no futuro resultaram 

em efeitos positivos para toda a família. 

 

5.4  Segunda geração da família Xavier 

  

Conforme informado, Ione foi casada anteriormente e teve um filho, Adilson. Esse 

primeiro filho passou a maior parte da infância e adolescência morando na casa da mãe e 

visitando o pai biológico aos finais de semana, além de passar férias com ele na cidade de São 

Caetano do Sul. Ismael, o filho mais novo, nasceu em Ferrazópolis, logo após a mudança da 

família, e foi criado com o melhor que os pais podiam oferecer. Nessa família, os dois filhos 

nos concederam entrevistas. Adilson foi o primeiro e nos recebeu no apartamento em que vive 

com a esposa Tainá; o jovem casal vive na Vila do Tanque (zona 1 do bairro). Alguns meses 

depois, o irmão Ismael Xavier também nos concedeu entrevista, o que ocorreu após seu retorno 

para a casa dos pais; ele havia se separado da esposa, uma jovem que também vive no bairro, 

com quem teve uma filha aos 18 anos de idade. 

 Assim, começamos a apresentação da segunda geração por Adilson, o filho mais velho, 

que tem 30 anos de idade. A entrevista foi concedida no dia 23 de setembro de 2016, na sala de 

sua casa, como já informado, um apartamento pequeno em que vive com a esposa. A decoração 

da casa conta com imagens de santos católicos, flores artificiais e muitos porta-retratos com 

fotos do casal e de seus familiares. No momento da entrevista, a esposa de Adilson não estava 

presente, pois a entrevista foi realizada pela manhã, horário de trabalho de Tainá, que é 

professora de Educação Infantil na creche municipal do Jardim Limpão.  

Assim, a entrevista de Adilson tem início pelo relato de sua infância; ele imediatamente 

destaca o fato de ter passado a maior parte do tempo dividido entre as casas do pai e da mãe, 

em função da separação dos dois. O jovem conta que se achava uma criança tranquila e que 

seus maiores passatempos eram assistir a desenhos animados na TV e jogar video game. Vale 

citar que, pelo fato de os pais e o padrasto terem conseguido se manter por maior tempo em 

empregos estáveis no setor metalúrgico e, após isso, por Joel ter conseguido manter o negócio 

próprio com alguma lucratividade, a família Xavier gozava de melhor condição financeira se 

comparada, por exemplo, aos núcleos familiares dos irmãos de Joel e às demais famílias 

moradoras das zonas 2 e 3 do bairro. Por conta disso, os filhos de Ione e Joel foram os primeiros 
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entre as crianças da família a terem acesso a brinquedos um pouco mais caros e, também, a 

aparelho eletrônicos. Toda a renda do salário de Ione era revertida para o cuidado e a atenção 

aos filhos e, assim como em todas as outras famílias, a escolarização dos filhos era uma 

preocupação central, de modo que a maior parte dos investimentos e estratégias era dispensada 

para esse fim, também visando à melhor inserção dos filhos no mercado de trabalho. Por poder 

investir seus ganhos inteiramente nos filhos, pois o marido arcava com as despesas da casa, 

Ione afirma que fazia questão de promover o melhor ambiente possível para que eles 

estudassem e tivessem uma vida tranquila dentro de casa, sem precisar brincar na rua, o que 

também configurava uma grande preocupação no processo educativo dos filhos por conta dos 

perigos que poderiam ser encontrados fora de casa, como a possibilidade de envolvimento com 

drogas ou com o mundo do crime. 

 A escolarização de Adilson e Ismael foi considerada, tanto pelos pais quanto pelos 

próprios filhos, como uma experiência majoritariamente positiva. Adilson sempre foi 

considerado um bom aluno, nunca foi reprovado na escola nem interrompeu sua trajetória 

escolar ou parou de estudar. Quando chegou ao Ensino Médio, sua mãe mobilizou-se para 

matriculá-lo em outra escola, também pública, recém-inaugurada no bairro, tida como a melhor 

da região. Além da escolarização formal, Adilson se inscreveu e foi selecionado para realizar 

um curso profissionalizante oferecido pela prefeitura de São Bernardo, com vistas à inserção 

de jovens de baixa renda e/ou moradores de comunidades carentes no mercado de trabalho; 

tratava-se do Programa de Educação do Adolescente para o Trabalho (PEAT). Vale destacar 

que se inscrever nesse curso foi uma iniciativa do próprio Adilson; ele soube dessa possibilidade 

na escola e, após comunicar a família, obteve apoio tanto da mãe quanto do padrasto. Assim, 

dos 16 aos 18 anos, o jovem trabalhou como aprendiz na Prefeitura Municipal de São Bernardo, 

na Secretaria de Obras, experiência que, de acordo com ele, influenciou a sua escolha 

profissional futura, qual seja, a de engenheiro civil.  

Adilson sempre estudou em escolas públicas e concluiu o Ensino Médio regular no 

período noturno; após a conclusão da escolaridade básica, ele ainda passou um ano trabalhando 

como jovem aprendiz e nos contou que economizava parte do salário que recebia planejando 

realizar um curso superior. Ele relembra que seu objetivo era cursar engenharia, mas como não 

podia arcar com os valores da mensalidade optou, então, por um curso cuja mensalidade 

coubesse em seu orçamento e ao mesmo tempo pudesse ajudá-lo posteriormente a realizar uma 

graduação em engenharia civil. Assim, o curso escolhido inicialmente foi licenciatura e 
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bacharelado em matemática, realizado na hoje extinta41 Uniban, uma universidade privada da 

região.  

Bom, eu sabia que queria fazer faculdade. Fui muito influenciado por um professor 

de matemática que tive, além do que considero também uma grande influência o fato 

de eu ter sido encaminhado como jovem aprendiz especificamente para o setor de 

obras na prefeitura; isso me fez querer trabalhar com engenharia civil. Eu não tinha 

dinheiro pra pagar as mensalidades, os cursos de engenharia são sempre muito caros, 

então decidi fazer matemática primeiro. Para mim, o único jeito de fazer faculdade 

era pagando. Eu era bom aluno, mas nem passou pela minha cabeça estudar em 

universidade pública, porque eu acho que não passaria numa USP e, depois, eu não 

poderia trabalhar, porque precisaria de mais dedicação. E, sinceramente, fazer 

faculdade sem trabalhar pra mim não dava, isso era impensável. (informação verbal, 

Adilson Xavier, entrevista de pesquisa, 2016) 

 Observamos no depoimento de Adilson, mais uma vez, a necessidade de conciliação 

dos estudos com o trabalho, o que segue a tendência de inserção no mercado de trabalho e 

escolarização dos jovens, conforme tratado no tópico anterior por meio do relato de Ana Clara 

Dias. Outro ponto que merece ser destacado novamente é o distanciamento que esses jovens 

apresentam em relação ao Ensino Superior público, no qual se observa uma enorme 

desigualdade de acesso, mesmo após os avanços obtidos por meio de políticas públicas nas 

últimas décadas. Segundo Zago (2006, p. 230), “a desigualdade de oportunidades de acesso ao 

ensino superior é construída de forma contínua e durante toda a história escolar dos candidatos”. 

Assim, entre a maioria dos jovens entrevistados, acessar o Ensino Superior público é quase 

sempre tido como algo inatingível ou impossível de se adequar às suas realidades de estudantes 

trabalhadores e pobres. Nesse sentido, em muitos casos observa-se a autoexclusão desses jovens 

em relação à possibilidade de chegar a esse nível de ensino em instituições públicas. 

No que tange aos valores apreendidos com a família, Adilson destaca, tanto por parte 

da mãe quanto do pai, a honestidade, a obediência e a responsabilidade como valores 

fundamentais que lhes foram transmitidos desde a infância. 

Vale destacar que a narrativa de Adilson não tem uma marcação de tempo específica 

em função da política; seu relato é realizado em função dos períodos de sua escolarização. Nesse 

sentido, as questões sobre política foram respondidas à medida que Adilson era questionado, 

sem qualquer iniciativa de falar especificamente sobre assuntos políticos de sua parte, o que 

também ocorreu na maioria das entrevistas realizadas. O depoente afirma que, na casa de seu 

pai biológico, as discussões políticas eram mais comuns. O pai era metalúrgico, trabalhou na 

Volkswagen até se aposentar, havia participado de greves e era simpatizante do PT; nas palavras 

do depoente, “era o pacote completo”. Prosseguindo sua narrativa, Adilson relembra de 

                                                             
41 A universidade Uniban foi comprada pelo grupo Anhanguera Educacional em 2011. 
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momentos de festa na casa do pai, aos finais de semana, churrascos de família em que os tios 

por parte de pai sempre marcavam presença. O jovem conta que, nessas confraternizações e 

reuniões da família na casa do pai biológico, as discussões sobre os rumos do país e do PT eram 

frequentes. 

Ah, quando eu ia pra casa do meu pai, eles sempre estavam lá conversando de política. 

Enchia minha paciência, pra ser sincero, achava chato quando começavam com essas 

conversas, eu era moleque, não estava nem aí pra isso. Mas, você imagina, aquele 

monte de metalúrgico, reunido de final de semana, fazia churrasco e ia falar o quê? 

Falava que precisava eleger o Lula, falava mal do Fernando Henrique, pedia governo 

de trabalhador! Eu presenciei muito isso aí na minha infância, embora hoje eu pense 

coisas bem diferentes. (informação verbal, Adilson Xavier, entrevista de pesquisa, 

2016)  

 Observamos que, apesar do convívio mais limitado com o pai, Adilson lembra de 

discussões sobre política no âmbito da família paterna, o que ele relata inclusive que não 

gostava de presenciar. Já na casa de sua mãe, assuntos sobre política não faziam parte do 

cotidiano; para Ione, política não é um assunto adequado para crianças. Adilson relembra que 

jamais viu a mãe e o padrasto discutirem assuntos políticos e que só sabia a sua preferência 

partidária porque em momentos de eleição costumavam dizer em quem votariam, e era sempre 

no PT. Nesse sentido convém lembrar que Adilson passava a maior parte do tempo com a mãe 

e o padrasto e, como sabemos, a mãe acaba exercendo papel fundamental na transmissão 

política para os filhos (mesmo quando ela ocorre de maneira fluida), pois costuma estar mais 

próxima e relacionada a eles por laços fortes de afetividade, além do fato de ser considerada, 

em nossa sociedade, como a principal responsável pela educação dos filhos (PERCHERON 

1993; PERCHERON; MUXEL, 1985; 1988). 

 Assim, apresentada parte da trajetória de Adilson, passamos a falar de seu irmão, Ismael 

(22 anos de idade), que conta com uma trajetória de vida um pouco diferente da do irmão, 

principalmente pela convivência com pai e mãe biológicos na mesma casa, de modo que Ismael 

não vivenciou a experiência de se dividir entre duas residências com diferentes posturas em 

relação à política. A entrevista foi realizada na casa dos pais, no dia 10 de fevereiro de 2017. 

Ao nos relatar sua trajetória, Ismael faz um relato estritamente cronológico, sem dar maior ou 

menor peso para nenhuma dimensão específica de sua trajetória. 

Bom, eu nasci em 1994, a minha família já morava aqui nesse bairro, então eu gosto 

de dizer que nasci aqui. A gente se mudou de casa duas vezes, mas sempre nos 

mantivemos aqui em Ferrazópolis mesmo, aqui na região do Limpão. Não tive muitas 

dificuldade financeira na vida; apesar de morar na favela, nunca faltou nada, pois 

meus pais sempre trabalharam, os dois trabalhavam. Eu passava muito tempo com a 

minha avó Severina [paterna] e meus primos, pois a gente morava tudo colado um no 

outro e brincava muito; somos muito amigos até hoje. Eu era muito danado, sempre 

dei trabalho pros meus pais: não ia bem na escola, arrumava confusão com meus 

primos, enchia a casa de moleque enquanto minha mãe trabalhava e aprontava todas. 
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Meus pais não me batiam, não, mas eu levava muita bronca e ficava de castigo. Mas 

direto eu corria pra casa da minha avó. Sou um cara feliz, não reclamo do lugar em 

que eu vivi, gosto daqui e gostei de ter lembrado dessa época aí. (informação verbal, 

Ismael Xavier, entrevista de pesquisa, 2017) 

Devido à melhor situação financeira dos pais, que se mantiveram empregados por mais 

tempo em indústrias e obtiveram sucesso em seu pequeno negócio, Ismael foi um garoto que 

pôde contar com uma escolarização privilegiada em relação às demais crianças e aos jovens de 

sua família, bem como à maioria das crianças do bairro, por ter estudado o Ensino Fundamental 

I em um colégio particular. O jovem relembra esse traço de sua trajetória de modo ambíguo; 

relata que gostava da escola, porém ser o único entre os primos que estudava em um colégio 

considerado de melhor padrão o colocava em uma situação por vezes constrangedora, o que 

não o fazia se sentir bem, pois era considerado o “playboyzinho” da família e sofria com as 

brincadeiras a ele dirigidas nesses termos. Além disso, na escola Ismael também enfrentava 

alguns problemas de aceitação, embora essas lembranças pareçam distantes a ele, pois afirma 

que era muito criança enquanto estudou na escola particular. O jovem relembra que por vezes 

se envolvia em atritos por alguém o tratar mal pelo fato de morar em uma região favelizada. 

Inferimos que o fato de se sentir diferente dos primos, bem como o de passar por algumas 

situações constrangedoras por conta do local em que vivia, pode ter contribuído para que ele 

não se interessasse tanto pela escola e viesse a ter um desempenho escolar fraco, na medida em 

que não cumpria com suas tarefas escolares e tirava notas baixas, o que resultou em um fracasso 

escolar que se consolidou a longo prazo. Mas é importante destacar que o jovem não atribui o 

seu fracasso escolar a nenhuma situação vivenciada na infância; para ele, a culpa por não ir bem 

na escola é dele próprio, que se define como “desinteressado pra estudo”. 

Ainda sobre a escolarização, Ismael afirma que, devido ao seu pouco sucesso nos 

primeiros anos de escolarização, os pais optaram por mudá-lo da escola particular para uma 

escola estadual no bairro, a mesma que seu irmão mais velho frequentou. O depoente 

permaneceu nessa escola até o segundo ano do Ensino Médio, quando foi pai ainda na 

adolescência e parou de estudar para trabalhar, com o intuito de sustentar a filha. Dois anos 

após o nascimento da filha, Ismael retomou os estudos e concluiu o Ensino Médio em 2015. 

Atualmente, ele não vive com a criança nem com a mãe dela, e conta com o apoio de seus pais 

para o sustento da filha de 4 anos.  

 Apesar de uma maior preocupação com a escolarização dos filhos e da busca constante 

por tentar lhes oferecer possibilidades de investir em suas trajetórias escolares, apenas Adilson 

optou por dar continuidade aos estudos cursando o Ensino Superior e, diferentemente da imensa 
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maioria dos moradores bairro, chegou a cursar duas graduações. O fato de Ismael ter fraco 

desempenho escolar fez com que os pais passassem a enfatizar ainda mais o trabalho no 

processo educativo, bem como os valores positivos advindos dele, sobretudo em relação ao 

aprendizado de responsabilidades que o jovem poderia adquirir trabalhando. Assim, ainda na 

adolescência, Ismael passou a trabalhar; seu primeiro emprego foi no comércio da família.  

 Ismael afirma que era uma “criança difícil” e que também foi um “adolescente difícil”, 

porque costumava “dar trabalho” para os pais; não somente por não gostar muito de estudar, 

mas também por ser um menino “levado” e que, sempre que possível, aprontava algo para 

contrariar a autoridade dos pais. Conforme citado, uma das estratégias empregadas pelo pai 

para disciplinar o filho foi colocá-lo para ajudar no trabalho da granja, mas o jovem relembra 

que sempre fugia do serviço e ia para a casa da avó paterna, que também ficava no bairro, e lá 

ficava brincando com os primos. A paternidade precoce impactou a sua trajetória profissional, 

pois a responsabilidade de cuidar da filha fez com que ele começasse a procurar qualquer tipo 

de emprego. Ismael relembra que, pelo fato de ter familiaridade com computador, passou a 

atuar em um pequeno comércio local que prestava assistência e manutenção de 

microcomputadores. Depois disso, chegou a atuar como atendente em lojas do comércio local 

do bairro e, posteriormente, como auxiliar de manutenção telefônica em empresas de 

telecomunicação, profissão que aprendeu na prática, pois, diferentemente do irmão mais velho, 

Ismael nunca realizou qualquer tipo de ensino técnico profissionalizante. Após um período de 

desemprego que durou cerca de dois anos, ao longo do qual Ismael realizava pequenos trabalhos 

informais, o jovem está atualmente empregado como estoquista em um supermercado 

localizado na região central de São Bernardo. Ismael afirma que não realizou Ensino Superior 

por dois motivos: primeiro, pelas obrigações que teve que cumprir ao se tornar pai ainda na 

adolescência; o outro foi a falta de interesse em estudar, algo do qual diz se arrepender.  

 Pela fala do jovem, seus pais sempre procuraram lhe transmitir valores como a 

honestidade, a obediência e o apreço pelo trabalho, valores que ele afirma serem importantes 

e que pretende passar para a filha.  

 Dito isso, Ismael relata que na sua casa, entre seu pai e sua mãe, discussão sobre política 

não era algo comum. Segundo ele, esse era um assunto que praticamente não existia no 

cotidiano familiar, salvo raras exceções em período de campanha eleitoral, quando os pais 

comentavam sobre seus votos e, assim como o irmão, a lembrança que tem é a de que esses 

votos eram sempre no PT. Nesse contexto, Ismael afirma que para ele, assim como para os pais, 

a política não tem lugar essencial em sua vida. 
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Veja bem, eu nem gosto muito de política, acho que não adianta a gente se envolver, 

pois pra mim em política só tem o que não presta. É cheio de gente corrupta e que 

quer se aproveitar dos outros; claro que há algumas poucas exceções, mas no geral 

não presta, não, e não é algo que muda muito a minha vida no dia a dia. (informação 

verbal, Ismael Xavier, entrevista de pesquisa, 2017). 

 Apesar dessa pouca aproximação e da pouca familiaridade com a política relatada no 

trecho acima, Ismael afirma que, mesmo seus pais não falando sobre temas dessa ordem em sua 

casa durante sua infância e adolescência, alguns familiares acabaram o influenciando de algum 

modo. Ele destaca um tio muito próximo que também era seu vizinho, Geraldo Ferreira, que 

também foi militante sindical, e uma prima mais velha (também sua vizinha), atualmente 

professora de história, com quem ele conviveu por toda a infância e mantém uma relação de 

muita proximidade. Segundo ele, o tio e a prima teriam contribuído para influenciar a maneira 

como ele entende a política hoje, pautada na ideia de que um bom político é aquele que se 

coloca ao lado dos trabalhadores e dos mais pobres. O jovem atribui também à influência desses 

familiares os fatos de, entre tantos partidos políticos, possuir alguma afinidade com o PT, 

“mesmo não gostando muito de política e de partidos”, e de sempre votar em candidatos do 

partido, sobretudo para o cargo de presidente. Vale destacar que os pais de Ismael, embora não 

se posicionem como pessoas interessadas por política, também declaram seus votos no Partido 

dos Trabalhadores. 

 Ismael possui uma maior identificação com Ferrazópolis do que o irmão; tem muitos 

amigos no bairro e laços fortes com primos com os quais foi criado como irmão, pois, na 

ausência dos pais em função do trabalho, era a avó que cuidava dos netos. Vale destacar que 

Ismael vive em Ferrazópolis desde o nascimento, em 1994, e afirma se identificar com a 

humildade das pessoas que ali vivem, bem como com a solidariedade, além de relatar que o 

clima de alegria e certo caos é algo que o agrada. Para esse jovem, o local em que vive mudou 

positivamente ao longo dos últimos anos; ele acredita que muitas das melhorias no bairro 

ocorreram em função dos próprios moradores, mas destaca a atuação da deputada estadual Ana 

do Carmo para a conquista de melhorias em infraestrutura e assistência social. Ainda assim, ele 

afirma que há muito o que se melhorar no bairro, sobretudo em aspectos como a limpeza e o 

transporte coletivo. Vale enfatizar que acontecimentos de ordem política quase não aparecem 

espontâneamente na fala de Ismael, nem mesmo como elementos demarcadores de 

acontecimentos de sua trajetória, ele só falou sobre o assunto quando questionado. 

 Dito isso, é preciso destacar um fato importante que marca uma mudança no 

comportamento de parte desse núcleo familiar e que ocorreu em meados dos anos 2000: os 

pais passam por uma crise no casamento que redunda na conversão de Ione e, pouco 
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depois, de Joel a uma igreja evangélica do bairro, a Ebenézer; até então, toda a família era 

católica, porém pouco praticante. A conversão religiosa de Joel foi bastante intensa e o filho 

mais novo, Ismael, passa a praticar junto com os pais a nova religião da família. Porém, o irmão 

Adilson, que já era adolescente, se recusa a frequentar a nova religião, prefere 

permanecer no catolicismo e tem sua posição respeitada pela mãe e pelo padrasto. Nesse 

momento, Adilson passa a frequentar a Igreja Católica de modo cada vez mais assíduo e, 

segundo o jovem nos conta, a religião teve papel fundamental sobre o modo como ele enxerga 

a política hoje em dia, o que é possível observar em seu relato sobre posicionamento ideológico. 

Uma coisa que eu tenho certeza é que de esquerda eu não quero ser, pois os valores 

da esquerda e do cristianismo se chocam. E vou te dizer, falo isso até porque conheço 

pessoas que deixaram de participar da igreja por ser esquerda. A pessoa saiu da igreja 

porque os ideais começaram a se chocar demais, aí teve que tomar uma decisão e 

deixou a igreja. Eu não quero isso pra mim; prefiro preservar minha visão cristã, essa 

é a minha decisão. (informação verbal, Adilson Xavier, entrevista de pesquisa, 2016) 

 Vale destacar que, entre todos os entrevistados, aqueles que demonstraram alguma 

compreensão dos termos propriamente políticos de direita e esquerda são da segunda geração, 

Luciana Domingos e Adilson Xavier. No caso de Luciana, a direita está relacionada “aos 

tucanos” (ao PSDB) e a esquerda seria composta pelo PT. Já Adilson afirma ser mais alinhado 

à direita pelo fato de querer se manter distante e contrário à esquerda, em função de uma 

oposição a Karl Marx e aos valores socialistas, o que, como veremos mais à frente, guarda forte 

relação com sua religiosidade.  

Dando prosseguimento à história da família Xavier, observamos no relato de Adilson 

que a socialização política em sua família materna, que não discutia política nem julgava 

necessário abordar esse assunto no ambiente familiar, resultou em um tipo de transmissão mais 

fluida sobre valores dessa ordem tanto sobre Adilson quanto sobre seu irmão, Ismael. Na 

trajetória de Adilson, por sua vez, pesa ainda o fato de que ele passou a infância dividido entre 

a casa da mãe e a do pai, que eram separados como já relatado, e que, na casa de seu pai, a 

política era um assunto mais comum e algo que lhe incomodava. Em meio a esse cotidiano 

dividido entre a casa do pai e a da mãe e ao afastamento da família materna em relação à política, 

o intercâmbio político só existia na casa do pai, que, apesar de ter sido metalúrgico e 

simpatizante do PT, possuía um engajamento pontual e, embora a sua mãe não discordasse do 

posicionamento político do ex-marido, era na casa dela que Adilson passava a maior parte do 

tempo, um ambiente em que a troca sobre política não existia. Tudo isso contribuiu para a 

ausência de uma socialização propriamente voltada para a política no ambiente familiar em que 

a mãe estava presente, além da não existência de estratégias de transmissão mais diretas sobre 
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esse universo (MUXEL; PERCHERON, 1985; 1988; MUXEL, 2008; PERCHERON, 1974; 

1993). No caso de Adilson, o jovem afirma ter consciência de certa influência do 

comportamento e do posicionamento político do pai sobre a sua maneira de se relacionar com 

a política, de modo que isso teria influenciado seus primeiros votos, em Lula. Porém, fortemente 

decepcionado com os últimos acontecimentos políticos, ele alega não acreditar nos partidos 

políticos existentes no Brasil e guarda forte mágoa do PT. Em suas palavras: “o PT que meu 

pai sentia orgulho em defender já não existe mais e, por conta disso, não é um partido político 

digno de merecer o meu apoio” (informação verbal, Adilson Xavier, entrevista de pesquisa, 

2016).  

Observamos, então, que diante de um quadro familiar de pouco intercâmbio político e 

de separação dos pais, além, é claro, de um acontecimento que marca toda a família como a 

conversão de alguns membros a igrejas evangélicas, outras instâncias parecem ter exercido 

maior influência nos modos como Adilson, filho mais velho, compreende a política e se 

comporta em relação a ela; entre elas, destacamos a religião e sua frequência a um grupo 

conservador da Igreja Católica do bairro.  

Embora a Igreja Católica tenha sido citada anteriormente como importante elemento na 

luta por melhores condições de vida e de trabalho dos moradores do bairro, o que ocorreu de 

diferentes maneiras por todo o país, sabemos que não se trata de uma instituição homogênea. 

No próprio período que marca a luta pela redemocratização do país, entre as décadas de 1970 e 

1980, a Igreja tinha divisões internas quanto ao posicionamento de sua atuação nessa luta. A 

corrente mais libertária, pautada na polêmica e atuante Teologia da Libertação, teve papel 

considerável no modo de agir da esquerda brasileira no período. Muitos militantes sindicais e 

partidários eram, primeiramente, militantes religiosos, membros de pastorais, comunidades 

eclesiais de base e de associações internas da Igreja, como a Juventude Operária Católica (JOC), 

por exemplo. Por outro lado, a Igreja sempre foi reconhecida por seu lado mais conservador e 

pautado em uma visão mais sacramental do cristianismo (MARTINS, 1994).  

Sendo assim, não existia consenso nem mesmo na paróquia de Ferrazópolis, na qual 

havia (e ainda há) grupos de jovens de correntes teológicas divergentes. Um desses grupos, 

ligado à ala mais conservadora do catolicismo, é o Movimento Mariano de Schoenstatt42. 

                                                             
42 Trata-se um grupo de origem alemã, formado no interior da Igreja Católica, pautado fortemente na veneração à 

Virgem Maria e no apego a valores tradicionais da Igreja e do comportamento cristão, como a preservação de 

uma moral cristã, o celibato até o casamento, a valorização da família e a contrariedade absoluta ao aborto e à 

homossexualidade, por exemplo. O grupo é dividido em fileiras que são formadas por sacerdotes, famílias, 
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Apesar de existirem outras opções de grupos de jovens considerados menos conservadores na 

igreja em que Adilson frequentava, alguns de seus colegas de escola participavam da Juventude 

Masculina de Schoenstatt, de modo que o jovem começou a frequentar o grupo por indicação 

desses colegas. A participação nesse grupo foi levada muito a sério por Adilson, pois, segundo 

ele, foi um local em que se sentiu acolhido em um momento muito difícil de sua vida. Até a 

namorada e atual esposa ele conheceu na Igreja; Tainá também era membro do movimento de 

Schoenstatt, porém parte da Juventude Feminina. Vale destacar que, de acordo com relatos de 

membros da mesma paróquia, era comum o relacionamento entre os jovens das juventudes 

masculina e feminina; eles se reconheciam como iguais e portadores de ideais próximos, e não 

eram raros os namoros que terminavam em casamentos, como foi o caso de Adilson e Tainá. 

 A religião, na trajetória de Adilson, parece ser fundamental para a compreensão da 

maneira como ele afirma entender e se relacionar com a política atualmente, haja vista que o 

próprio jovem afirma que sua visão sobre política não pode nem deve se chocar com seus 

valores cristãos.  

Além da religião, destacamos ainda a influência dos últimos acontecimentos de ordem 

política e a crise estrutural pela qual o país vem passando ao longo dos últimos três anos, que, 

segundo nossas análises, também exerceram impacto direto sobre a socialização política de 

Adilson, pesando ainda o fato de que a crise o atingiu de maneira concreta, ocasionando a perda 

de seu emprego. Como vimos, Adilson trabalhava em uma construtora na cidade de São 

Bernardo do Campo, mas foi demitido no ano de 2014 em meio a uma forte crise do setor 

imobiliário e da construção civil, segundo o jovem: 

Bom, eu fui demitido porque meu patrão viu que ele poderia continuar ganhando 

dinheiro terceirizando a minha função, que era a de vistoria de imóveis. Ele fez o que 

tinha que fazer para continuar ganhando em meio a essa crise tremenda que estamos 

vivendo; eu fui demitido, mas isso pode acontecer com qualquer um. A outra coisa é 

que aqui no ABC quem compra imóvel é metalúrgico, metalúrgico que trabalha em 

montadora, esses caras aí da Ford, da Volks, Mercedes e outras do tipo. Com esse 

problema na economia, você pode ver aí: os caras das montadoras estão tudo em casa, 

de layoff, muitos outros foram demitidos, não é um cenário favorável pra comprar 

imóvel e, se esses caras ficam sem grana, a gente constrói e vende pra quem? Sem 

eles no mercado, as vendas caem muito, então eu acabei sendo demitido e estou 

desempregado há mais de um ano e meio; acho que só retorno pra minha área quando 

a situação da economia melhorar. (informação verbal, Adilson Xavier, entrevista de 

pesquisa, 2016) 

Chama atenção nesse trecho do relato de Adilson o fato de a crise ser considerada o 

principal fator para sua demissão do emprego. O entrevistado afirma até mesmo compreender 

                                                             
homens e mulheres, nessa ordem, e, de acordo com as normas do movimento, as fileiras de jovens não podem 

realizar encontros mistos entre homens e mulheres. 
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sua demissão. Nesse pequeno trecho é possível identificar, ainda, a importância atribuída aos 

metalúrgicos para o bom funcionamento da economia da região do ABC, pois se trata de 

empregos que conferem maior renda aos trabalhadores do setor, que são assim considerados os 

potenciais consumidores de bens duráveis e/ou mais caros. Vale destacar que esse entendimento 

do metalúrgico de grande montadora como trabalhador mais bem pago e forte responsável pela 

movimentação da economia local é partilhado por outros moradores do bairro, bem como da 

região do ABC como um todo (NEGRÃO, 2015). 

Outro ponto que merece destaque diz respeito às consequências desse momento de crise 

sobre a visão política de Adilson, o que demonstra, nesse caso, o peso de um acontecimento de 

ordem macroconjuntural sobre a vida e, principalmente, sobre os interesses políticos dos 

indivíduos (IHL, 2002; BAQUERO; BAQUERO, 2007). 

Nesse sentido, Adilson afirma que não se via como uma pessoa interessada por política 

e que tinha apenas uma visão negativa sobre tudo que envolvesse esse universo. Entretanto, 

com a crise econômica e política, sobretudo a partir de 2014, ele passou a buscar mais 

informações sobre política e economia para poder formar sua opinião. Segundo Adilson, na 

atual situação do país, em que há uma crise econômica e também política bastante intensa, as 

pessoas não deveriam se manter neutras ou imparciais; porém, ele reitera que para poder ter 

uma opinião seria necessário se informar de maneira adequada, algo que alega fazer. O jovem 

acredita estar em um período da vida (30 anos de idade) em que se permite moldar 

comportamentos, atitudes e opiniões, inclusive no que se refere à política, algo que afirma estar 

lhe interessando muito atualmente. Assim, de acordo com seu depoimento, Adilson procura 

informações sobre a esquerda brasileira e mundial, e nos contou que tem lido intérpretes de 

Karl Marx, autor que afirma repudiar, novamente em função dos valores cristãos; em suas 

palavras, seus valores são contrários ao que propõe Marx. As fontes de informação utilizadas 

pelo entrevistado são basicamente revistas (Veja, Época e Istoé), sites de internet, redes sociais, 

palestras que assiste na Casa do Engenheiro e leituras que faz por indicações obtidas no meio 

em que circula. Ao chegar a sua casa para a entrevista, Adilson nos mostrou um livro que estava 

lendo: era 1808, de Laurentino Gomes, livro que pretende dar conta da formação da sociedade 

brasileira a partir da vinda família real portuguesa para o Brasil.  

No que tange ao cenário atual da política brasileira, Adilson afirma: 

Bom, eu não votei na Dilma, votei na Marina, e olha que eu até votava no PT; desde 

que comecei a votar costumava ser PT para presidente. Sobre o que estamos vivendo 

hoje, olha, inicialmente eu não era a favor do impeachment, eu acreditava que mesmo 

ruim a Dilma teria que finalizar o seu governo, mas aí eu fui vendo que cada vez mais 
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ela perdia apoio parlamentar e que ela não teria nenhuma condição de governar. Então, 

eu comecei a achar melhor ela sair mesmo, pra ver se dava uma estabilizada nas coisas 

e o novo presidente poderia tentar governar com o apoio do congresso. Mas vou te 

dizer que eu não gosto desse Temer, não gosto do partido dele, que é o PMDB, pois 

acho que eles são muito “deixa a vida me levar”, nunca têm um lado, e isso eu não 

tolero. Eu acredito que talvez as coisas possam melhorar um pouco no país só após 

2018, pra ser mais exato após as eleições, quando nós poderemos ter uma maior 

clareza dos rumos que o país vai seguir. (informação verbal, Adilson Xavier, 

entrevista de pesquisa, 2016)  

 Observamos que Adilson apresenta uma compreensão pouco mais refinada sobre os 

acontecimentos políticos no país, se considerarmos os padrões encontrados entre a maioria dos 

moradores do bairro. Vale destacar que, apesar de ele não se definir como alguém que se 

posiciona ideologicamente, afirma que atualmente tem gostado mais de política e não atribui 

sua recente aproximação com esse universo a nenhum tipo de influência familiar. Ao analisar 

seu relato, podemos inferir que o peso maior em sua socialização política parece ter sido da 

religião, mais especificamente do grupo de jovens que frequentava, assim como do grupo de 

pares que manteve ao longo de sua trajetória profissional e escolar, principalmente durante a 

graduação em engenharia civil. Além disso, citamos ainda a forte influência do contexto de 

crise sobre sua vida em dimensões concretas que o levaram a se interessar mais por política. 

Porém ressaltamos que, mesmo se julgando interessado por política e buscando informações 

sobre o assunto, o jovem não se posiciona em um eixo ideológico, embora apresente fortes 

tendências à direita, fazendo questão de se colocar de maneira oposta à esquerda. 

 Ao comparar os jovens apresentados até aqui, observamos que o único que busca 

informações sobre política em meios mais diversificados (além da família, TV e internet) é 

Adilson. Esse aspecto de seu comportamento político não reflete, por sua vez, o comportamento 

da ampla maioria dos moradores do bairro, sejam eles da primeira ou da segunda geração, 

conforme foi possível verificar anteriormente43. Inferimos que essa busca por informação esteja 

ligada a sua percepção sobre a possibilidade de sempre se informar para moldar sua opinião em 

relação à esse universo, bem como, ao espaço maior para influência de outras instâncias 

socializadoras ao longo do processo de socialização política vivenciado por ele, que foi marcado 

por transmissões porosas e fluídas, em meio à uma vivência da infância e adolescência, 

marcadas pela divisão entre as casas do pai e da mãe, nas quais a dimensão ocupada pela política 

no cotidiano privado era diversa. 

 Vale destacar ainda que, Adilson afirma não se identificar fortemente com o bairro em 

que vive ou com seus vizinhos. O jovem difere dos demais entrevistados também no que tange 

                                                             
43  Sobre os meios de obtenção de informação política conferir novamente a tabela 16 (página 86). 
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ao modo de vestir e de se portar. Em função do gosto musical pelo rock, Adilson utiliza 

vestimentas de bandas musicais do gênero, afirma não partilhar do gosto pela música popular 

como funk, forró e sertanejo, que fazem bastante sucesso entre a segunda geração e enxerga 

como uma pessoa mais crítica, seletiva e séria em comparação aos demais moradores do bairro. 

Além disso, vale lembrar que ele é o único entre os jovens entrevistados que pratica 

efetivamente a religião a qual declara pertencer, o catolicismo, com forte viés ao 

conservadorismo.  

 Já Ismael Xavier, nascido no bairro, afirma gostar muito do local em que vive e se 

identifica com os moradores. O jovem se veste com roupas de marcas, que segundo ele, são 

desejadas entre seu grupo de pares, roupas esportivas de marcas de skate e surf. Seu gosto 

musical tende para o popular, diferente do irmão e ele não se enxerga como alguém muito 

diferente daqueles com quem convive, daqueles que vivem em Ferrazópolis, onde se encontra 

quase a totalidade de seu grupo de pares e seu círculo de amizade.  

 No que tange a visão sobre política, Ismael não demonstra interesse ou algum grau de 

conhecimento mais sofisticado e ou refinado sobre o mundo da política, como é o caso de seu 

irmão. E, conforme já citado, a política não faz parte de seus interesses cotidianos, embora o 

jovem não a ignore por completo, o que demonstra um comportamento bastante parecido com 

o de seus pais, que também afirmam não se interessar por política. 

 Assim sendo, diante do que foi exposto até aqui, notamos que nessa família a 

transmissão porosa resultou em comportamentos dissonantes em relação à política entre os 

filhos. A ausência do intercâmbio político no seio familiar parece ter tido maior ressonância no 

modo como o filho mais novo entende e se relaciona com a política, compreendendo sua 

importância, mas não a considerando um assunto relevante em seu dia a dia. Por outro lado, 

essa transmissão porosa e fluida que verificamos na família Xavier parece ter possibilitado 

espaços mais amplos para a atuação de outras instâncias socializadoras ao longo da trajetória 

do filho mais velho, que vivenciou a experiência de se dividir entre as segundas famílias 

formadas pelos pais e que hoje se coloca em um posicionamento diferente do dos pais, do irmão 

e dos tios. Adilson afirma que está, aos poucos, moldando sua própria opinião política com base 

em informações e estudos que ele mesmo faz, sozinho, como se não houvesse influência externa 

sobre suas percepções ou até mesmo sobre o tipo de informação política que busca. Nesse 

sentido, destacamos que é perceptível na narrativa desse depoente a influência política exercida 

por sua religiosidade cristã, praticada de maneira mais conservadora, bem como por seu círculo 

de amizades fortemente definido em função da sua religião; a maioria dos amigos do bairro são 
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os amigos da igreja. Além disso, percebemos a influência de sua formação profissional na 

construção de vínculos de amizade, ou seja, entre seus amigos estão alguns dos colegas da 

faculdade de engenharia e do emprego na construtora, que, segundo ele, são pessoas diferentes 

de muitos de seus vizinhos em Ferrazópolis, “mais atentas aos problemas econômicos do país”. 

 É importante ressaltar ainda que, mesmo se tratando de uma família que representa 

aqueles que se definem como “apolíticos” ou pouco ou nada interessados em política, o que 

também representa uma maneira de se posicionar politicamente, observamos que, de algum 

modo, a política está presente em suas vidas, seja pela midiatização da política, seja pelas 

discussões intensas entre moradores do bairro, ou porque, segundo Muxel (2008, p. 102), de 

alguma maneira em meio ao convívio social “entendemos meias palavras, produzimos 

diminuições, fabricamos atalhos para interpretar a realidade política do ambiente. Reagimos à 

uma frase introduzida por informações televisivas. Concordamos, confortamos, opinamos” 

sobre política.  

 Assim sendo, com a apresentação dessas três trajetórias familiares representantes das 

tendências de comportamento político encontradas no bairro, buscamos compreender as 

diferenças internas dessas famílias a fim de enxergar variações quanto ao modo como elas se 

relacionam com a política. Observamos que a concordância em relação à política, o nível de 

engajamento e a existência ou não de intercâmbio político no meio familiar contribuem para a 

existência de diferentes tipos de transmissão política. Tais transmissões, por sua vez, nem 

sempre são colocadas em prática de modo consciente, podem ser classificadas como mais 

sólidas ou porosas (e, por vezes, contraditórias) e dependem muito da maneira como os pais se 

relacionam com a política e, também, dos tipos de relações de proximidade e afetividade 

existentes no cotidiano familiar.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desta tese foi compreender e analisar as maneiras como duas 

gerações de moradores do bairro Ferrazópolis se relacionam com a política. Trata-se de 

indivíduos que fazem parte de uma fração das classes populares, que são formadas por membros 

da classe trabalhadora, fordista e pós-fordista; assim, uma das contribuições desta tese foi 

fornecer pistas para adensar o debate em torno do entendimento dos modos como esse grupo 

específico (moradores do bairro Ferrazópolis) se comporta em relação à política. Desse modo, 

a nossa preocupação principal incidiu sobre os processos de socialização política colocados em 

prática pelas duas gerações em questão e, por conta disso, o interesse central foi analisar como 

esses indivíduos desenvolvem determinados modos de perceber e atuar no “mundo da política”.  

Assim sendo, foi possível observar que há, entre os moradores do bairro, uma percepção 

sobre a existência de uma tradição de organização e participação política, o que, por sua vez, 

está relacionado com a maneira como o bairro foi formado, com forte atuação de uma rede de 

solidariedade que se forjou em função de determinadas experiências partilhadas pelos 

moradores, tais como migração, a entrada no mercado de trabalho industrial e a vivência 

cotidiana com dificuldades comuns vivenciadas por eles. Essa rede, como já vimos, envolvia a 

vida privada e coletiva dessas famílias, por meio dos movimentos de bairro que, no passado, 

lutaram pela garantia de direitos mínimos para a comunidade local e pela urbanização, e 

mantém sua atuação até hoje, embora com menor participação dos moradores. 

A partir de 1978, com a eclosão das greves dos metalúrgicos, começou a se destacar 

também uma rede de comunicação que promovia informação e ajuda mútua entre os moradores, 

constituindo-se também em uma importante rede de apoio. O período das Grandes Greves do 

ABC e as lutas sociais desenvolvidas a partir delas marcaram de maneira profunda a primeira 

geração; foi um período em que muitos homens e mulheres se envolveram em torno de causas 

de interesse dos trabalhadores, como a fundação e expansão da CUT e do PT. Nesse sentido, 

vale citar a chegada do PT à presidência da República e todas as mudanças internas vivenciadas 

no interior do partido, bem como os rumos econômicos e sociais adotados pelos governos 

petistas ao longo das duas últimas décadas, como elementos que impactaram a relação dos 

moradores com a política, em um cenário que alterou significativamente a relação dos 

brasileiros com essas questões.  

Entre os moradores do bairro, observa-se que ainda há uma forte relação de proximidade 

e afeto em relação a Lula, considerado por muitos como o melhor presidente que o pais já teve, 
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como citado ao longo da tese. Esses indivíduos, principalmente aqueles pertencentes à primeira 

geração, veem na figura de Lula, mesmo que abalada nos últimos anos, a imagem de um par, 

um trabalhador que assim como eles venceu e, ao vencer, foi capaz de levar melhoria de vida 

para o grupo social do qual fazia parte, qual seja, os trabalhadores e pobres. Observamos que a 

contraditória agenda política lulista (SINGER, 2012; SINGER; LOUREIRO, 2016) faz parte 

do repertório político dos moradores, e que isso ocorre tanto em função dos ganhos que 

obtiveram ao longo dos governos petistas quanto da relação histórica de Lula e do PT com os 

moradores do bairro. Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, entre 2013 e 2017, foi 

possível observar altos e baixos da relação dos moradores com o PT; porém, a imagem de Lula 

e a visão positiva que a maioria dos moradores apresenta sobre ele, até mesmo alguns que se 

declaram desinteressados por política, ainda permanecem. 

De maneira geral, o que se observa é que, em Ferrazópolis, uma imensa maioria dos 

moradores afirma compreender a importância da união pela luta em torno de reivindicações de 

direitos, porém sem necessariamente se engajar para alcançar seus objetivos. O bairro se 

mantém como uma base eleitoral petista, porém os últimos acontecimentos no cenário político 

nacional contribuíram para um afastamento maior em relação a assuntos políticos, o que está 

fortemente relacionado ao fato de que os moradores se sentem decepcionados com o 

envolvimento do partido – cuja história está ligada ao desenvolvimento do próprio bairro – em 

escândalos de corrupção, tomando rumos muito diferentes do que se previa inicialmente. 

Apesar disso, quando existe identificação partidária, o único partido lembrado pelos moradores 

de ambas as gerações é o PT.  

No que diz respeito à relação atual que os moradores mantêm com a política em seu 

sentido mais amplo, muitos não se declaram interessados pelo assunto, embora falem e 

discutam sobre política entre si em diversas atividades do cotidiano, como nas rodas de 

conversa entre amigos, em diferentes pontos do bairro, em filas e bares, entre outros locais. No 

mesmo sentido, observamos que a ampla maioria da população obtém informações políticas 

por meio da televisão e que a internet vem se tornando, sobretudo entre a segunda geração, um 

importante meio de informação sobre política. Outro dado importante obtido com a pesquisa 

diz respeito à diminuição do engajamento e ao aumento do desinteresse por política entre 

parcela considerável da segunda geração.  

É preciso destacar, ainda, que a compreensão política dos moradores incide sobre algum 

conhecimento do funcionamento da administração pública, com uma parca compreensão sobre 

as atribuições dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e sobre as eleições e o 
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sistema eleitoral. Vale citar que, até mesmo entre os moradores mais engajados, a política tem 

uma imagem fortemente negativa e é pensada em função das atividades de partidos políticos e 

políticos profissionais. A atividade de militância exercida por alguns não é propriamente 

entendida como política. Nesse sentido, termos propriamente políticos como esquerda, direita 

e democracia não são compreendidos pela maioria da população, seja da primeira, seja da 

segunda geração. Entre os moradores, sobretudo entre os militantes, encontramos uma 

compreensão da política forjada a partir do cotidiano, com base nas dificuldades enfrentadas no 

dia a dia e nas lutas por permanência na cidade e por melhorias nas condições de trabalho e 

emprego, de moradia e de vida (COLLOVALD; SAWICKI, 1991). 

Assim sendo, ao longo desta pesquisa procuramos abordar as origens sociais, o local de 

moradia e os diferentes processos de socialização política aos quais as gerações analisadas 

foram submetidas desde a infância. Observamos que o tipo de socialização colocado em prática 

entre a primeira e a segunda geração está associado às tendências de comportamento 

encontradas entre os moradores, classificadas por nós enquanto (i) tendência militante, que 

compreende aqueles que são fortemente engajados politicamente, famílias de militantes que 

entendem a política como elemento fundamental do cotidiano; (ii) tendência ao engajamento 

pontual, composta por aqueles que compreendem a importância da política, porém, mesmo 

tendo se engajado politicamente no passado, não possuem mais relação direta com esse 

universo; e, ainda, (iii) a tendência de desinteresse e afastamento em relação à política, 

composta por pessoas que declaram não saber, não gostar de questões de ordem política ou não 

se interessar por elas.  

A partir da observância dessas tendências, apresentamos a trajetória de três famílias de 

moradores do bairro, com o intuito de analisar os diferentes processos de socialização 

vivenciados entre as gerações e, consequentemente, os tipos de transmissão de valores, 

comportamentos, posicionamentos e entendimentos da política entre duas gerações familiares 

que vivenciaram momentos tão distintos em um mesmo espaço. A transmissão política se dá 

como parte da rotina familiar, em meio a regimes de aprendizagem relacionados à afetividade, 

e a maneira como os pais lidam com a política e, consequentemente, o espaço que assuntos 

desse universo ocupam no cotidiano familiar, influenciam diretamente essa transmissão. Assim, 

foi possível observar que, em meio a diferentes tendências de se comportar em relação à 

política, consequentemente as famílias acabam diferindo também no que tange aos tipos de 

transmissões políticas, que podem ser sólidas ou porosas; esta última pode ainda ocorrer de 

maneira contraditória ou simplesmente mais fluida, permitindo menor ou maior abertura para a 
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atuação de outras instâncias ao longo do processo de socialização política vivenciado por esses 

indivíduos (PERCHERON; MUXEL, 1985; PERCHERON, 1993; LECLERCQ, 2016; 

MUXEL, 2008; 2014).  

A realização desta pesquisa nos permitiu tecer conclusões sobre o perfil das duas 

gerações analisadas, marcado por uma mistura entre conservadorismo e progressismo, o que, 

conforme trabalhamos no segundo capítulo, é algo que acompanha a tendência da população 

brasileira, um perfil de sociedade conservadora, porém com imbricações de progressismo 

(SOUZA, 2009). No caso específico dos moradores do ABC, a literatura consultada aponta que 

essa tendência conservadora está relacionada à origem da classe trabalhadora na região, que 

tem uma estreita relação com a Igreja Católica e é pautada no apego a instituições como a 

família e a religião (MARTINS, 2016). Porém, a partir dos dados coletados na pesquisa 

observamos que há uma abertura entre os moradores para a adoção de certos posicionamentos 

e convicções mais progressistas, sobretudo em aspectos que indicam os direitos de algumas 

minorias.  

Observamos, entre muitos daqueles que atuaram como metalúrgicos e participaram de 

greves, passeatas e demais atividades políticas comuns ao período das Grandes Greves do ABC, 

a transmissão de elementos políticos voltados para o cotidiano dos trabalhadores pobres, 

sobretudo a observância dos direitos trabalhistas. 

Finalmente, retomamos uma discussão do segundo capítulo para afirmar que o tipo de 

transmissão política encontrada entre os moradores de Ferrazópolis deixa claro que a maioria 

deles não foi capaz de transmitir aos filhos uma gama refinada de valores políticos e 

democráticos, pois nem eles tiveram acesso a esse tipo de compreensão ampla e apurada sobre 

a política. Porém, os diferentes tipos de transmissão, sobretudo os mais sólidos, parecem ter 

sido capazes de incutir, ainda que por meio de “inculcações sensíveis” (BOURDIEU, 2008b), 

preocupações com o coletivo e até mesmo certa solidariedade de classe. Desse modo, 

observamos ainda que o sucesso da transmissão também foi capaz dar continuidade à 

elaboração de diferentes estratégias de sobrevivência que reconhecem as dificuldades do outro 

e promovem a idealização de um mundo melhor e mais digno para os pobres. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A - Plano Amostral do Bairro Ferrazópolis 

 

O universo da presente pesquisa corresponde à população de 18 anos ou mais de idade residente no Bairro 

Ferrazópolis (São Bernardo do Campo). O tamanho da amostra planejada foi de 600 entrevistas, sendo que 

será realizada uma entrevista por domicílio. A amostra foi sorteada a partir de um plano amostral por 

conglomerados em dois estágios. No primeiro estágio, sortearam-se setores censitários com probabilidade 

proporcional ao tamanho e, no segundo estágio, foram selecionados domicílios dentro de cada um dos setores 

censitários sorteados. Os parâmetros escolhidos para este tipo de plano amostral foram: 

24.25.  ban  

 

onde n = tamanho da amostra 

         a = número de UPAs (setores censitários) 

         b = número de USAs (domicílios) 

 

Portanto, a partir das considerações acima, foram sorteados 25 setores censitários dos 62 que compõem o 

Bairro Ferrazópolis. A seguir, sortearam-se 24 domicílios para cada um dos setores selecionados. Em termos 

do trabalho de campo, sugere-se que o número de entrevistas realizadas não se diferencie muito da 

distribuição da população segundo o sexo e a idade. A tabela 1 apresenta a população segundo sexo e faixa 

etária residente no Bairro Ferrazópolis: 

Tabela 1       

População residente segundo sexo e faixa etária   

Bairro Ferrazópolis - 2010      

       

Faixa etária 

Total Homens  Mulheres 

N % N % N % 

       

18 a 29 anos 9.878 32,9 4.882 16,2 4.996 16,6 

30 a 49 anos 12.335 41,0 5.848 19,4 6.487 21,6 

50 anos ou mais 7.856 26,1 3.489 11,6 4.367 14,5 

              

Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE - Resultados do Universo  
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Assim, com base nos dados da Tabela 1 e considerando-se um mesmo número de questionários em cada um 

dos segmentos de sexo e idade, definiu-se que a amostra de 600 questionários deverá apresentar a seguinte 

distribuição de entrevistas: 

 

Tabela 2     

Número de questionários da amostra segundo sexo e faixa etária 

Bairro Ferrazópolis - 2010    

     

Faixa etária Total Homens  Mulheres  

     

18 a 29 anos 200 100 100  

30 a 49 anos 200 100 100  

50 anos ou mais 200 100 100  

         

Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE - Resultados do Universo 

 

Dessa forma, com base nas informações da Tabela 2 e sabendo-se que serão investigados 25 setores 

censitários, calculou-se o número de questionários segundo sexo e idade para cada um dos setores censitários 

sorteados. 

 

Tabela 3       

Número de questionários da amostra por setor censitário, segundo sexo e faixa etária 

Bairro Ferrazópolis - 2010      

       

Faixa etária Total Homens  Mulheres    

       

18 a 29 anos 8 4 4    

30 a 49 anos 8 4 4    

50 anos ou mais 8 4 4    

           

Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE - Resultados do Universo   
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Em termos práticos, o número de questionários por setor censitário, segundo sexo e faixa etária, pode 

apresentar “pequenas diferenças” quando da coleta de campo. Na verdade, a ideia principal de se “pré-

determinar” um tamanho de amostra pelos segmentos de sexo e idade é evitar possíveis vieses na amostra 

causados por uma sobrerrepresentação de questionários em termos de sexo (geralmente, quando se entrevista 

apenas uma pessoa por domicílio, a tendência é termos um número maior de mulheres entrevistadas) e/ou de 

idade (de maneira similar, via de regra, é mais fácil se encontrar jovens/estudantes ou idosos/aposentados em 

uma primeira “abordagem” no domicílio). De qualquer forma, a amostra final coletada pela pesquisa será 

expandida e calibrada (segundo sexo e idade) de forma a se obter o universo populacional apresentado na 

Tabela 1. 

 

Sorteio dos Domicílios 

Dentro de cada setor censitário sorteado, os domicílios foram sorteados através de uma amostragem aleatória 

simples, a qual foi selecionada a partir da listagem de endereços por setores censitários disponibilizada 

recentemente pelo IBGE. A listagem final com o endereço dos domicílios sorteados e o mapa dos setores 

censitários sorteados são apresentados no material disponibilizado para os pesquisadores.  

Depois de se chegar ao domicílio sorteado, deve-se verificar se no mesmo existe pelo menos uma pessoa que 

se enquadre na distribuição do número de questionários por sexo e idade estipulada para o setor censitário. 

Caso não exista, passar automaticamente para o vizinho à esquerda e, a seguir, para o vizinho à direita do 

domicílio sorteado. O mesmo procedimento deve ser adotado caso o domicílio esteja “vago” (isto é, sem 

nenhuma pessoa residindo no local). Deve-se continuar este procedimento até o último domicílio sorteado. 

No caso de todos os domicílios sorteados (ou seus respectivos vizinhos) já terem sido visitados e o número 

de questionários estipulados segundo sexo e idade para o setor não terem sido entrevistados, será permitido o 

livre arrolamento do setor para completar os questionários que estão faltando e, se for o caso, realizar a 

entrevista para um “outro” segmento de sexo e idade diferente daquele cujo número de entrevistas estipuladas 

não foi finalizado. Neste caso, deve-se anotar o endereço do domicílio que foi entrevistado sob esta(s) 

situação(ões). 

 

Modelo da ficha de domicílios sorteados que será entregue ao pesquisador 

Nesta ficha deverá ser anotado o endereço do domicílio sorteado para compor a amostra. Também deverão 

ser anotados o número do questionário, a condição da entrevista (realizada, recusa, domicílio fechado, 

domicílio vago, etc), a(s) data(s) da(s) visita(s) e a data de recebimento do questionário, bem como o número 

total de domicílios vagos, fechados, etc. Além disso, no campo “observações”, deve-se anotar os domicílios 

que não possuam moradores que se enquadram na distribuição do número de questionários segundo sexo e 

idade estipulado para o setor censitário e, quando for o caso, os domicílios aonde se realizaram entrevistas 

em um segmento de sexo e idade diferente daquele cujo número de entrevistas estipuladas no setor censitário 

ainda não havia sido finalizado. 

 

 

 



222 

 

Apêndice B – Questionário aplicado com uma amostra da população do bairro44 

 

  

                                                             
44 As questões nº 41 e 42 foram elaboradas com base nas respostas obtidas e divulgadas no estudo de Yan de Sousa 

Carreirão (2002). Cf: CARREIRÃO, Y. de S. Identificação ideológica e voto para presidente. Opinião Pública. 

Campinas, v. 8, nº 1, p. 54 – 79, 2002.  
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 Apêndice C – Roteiro de entrevistas45 

  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 Iniciar orientando o entrevistado a falar sobre sua trajetória familiar/infância (onde 

nasceu, pais, origem dos pais, profissão dos pais, escolaridade dos pais, avós, condição 

econômica da família, lazer, religião, irmãos)  

 

Questões sobre valores adquiridos na família e transmitidos - (Educação recebida x 

Educação dada) 

 O que você não podia fazer quando era criança? (O que era proibido pela família?) 

 O que a sua família te estimulava/obrigava a fazer? 

 O que hoje você considera que foi a coisa mais importante que você aprendeu com a 

sua família? 

 Religião da família 

 Migração, se houve? Em que idade? Com a família ou sozinho(a)?  

 Como foi a Escola/ Escolarização? - experiência positiva ou negativa - qual a 

lembrança mais forte?  

 Entrada no trabalho e o desenvolvimento da carreira  

 Formação da própria família  

 Casamento/separação/novos casamentos 

 Quantidade de filhos?  

 Quando e como você chegou à Ferrazópolis?  

 Como era a vida no bairro antigamente?  

 Mudou em que ano para Ferrazópolis? Como era o bairro, o que tinha de equipamento/ 

aparelho estatal?  

 O que foi sendo construído ou conquistado?   

 Você lembra quem era o prefeito na época? E quando os primeiros vereadores do bairro 

se elegeram? Lembram quem foi? Essas figurar trouxeram alguma mudança para o 

bairro? Em caso positivo, saberia citar algumas dessas mudanças? 

 Como é morar nesse bairro e na região do ABC? 

 Ainda sobre o bairro: O que poderia melhorar em termos de transporte, 

segurança/drogas, lazer, escolas, creches, saúde, limpeza dos arredores?  

 

Introdução à questões sobre política: 

 Podemos falar um pouco sobre a atual situação do país?  O que você achou de todo 

esse processo de impeachment? De que maneira você se posicionava quanto à isso? 

Agora, com a saída da Dilma, o que você acha que vai acontecer? Na sua opinião, o 

que o pessoal do bairro acha o que vai acontecer? (Plano individual e coletivo) 

 Você tem alguma relação com o PT? O que pensa sobre o partido? 

 O que vem a sua mente quando você ouve a palavra política? Qual o significado dessa 

palavra pra você? 

 Você se julga uma pessoa interessada por política? Como é que costuma se informar 

sobre política? 

                                                             
45 Esclarecemos que o roteiro utilizado serviu de guia para a realização das entrevistas, de modo que, não teve uma 

utilização rigorosamente fixa da ordem das perguntas. 
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 Você teve algum tipo de relação com alguma organização associativa ou movimento 

político - (se sim, faça, por favor, uma descrição das primeiras impressões/primeiros 

contatos/percepção anterior sobre a política e/ou sobre movimento) 

 Participou do movimento dos metalúrgicos do ABC? Alguém de sua família 

participou? Tem alguma lembrança desse período? De algum modo, a existência desse 

movimento tão próximo ao lugar em que você mora afetou a sua vida? Conte como é 

a sua relação e/ou o que você sabe sobre esse movimento.  

 Sobre valores políticos em casa e com a família de modo mais amplo: houve alguém 

que tenha influenciado o modo como você entende e se relaciona com a política 

atualmente?  

 Sobre escolarização: sua experiência na escola ou alguém nesse ambiente (algum 

professor, colega, gestores... enfim) teve alguma importância na maneira como você 

entende e se relaciona com questões políticas hoje? Ou exerceram influência no modo 

como você vê a política?  

 Você acha que Ferrazópolis é um bairro com muita atividade política? Por que? 

 

Roteiro para entrar nas questões sobre elementos políticos: 

Farei algumas questões sobre democracia, cidadania e direita e esquerda, não pretendo 

verificar seus conhecimentos, as perguntas são para saber sua opinião sobre tais assuntos: 

 Você sabe o que quer dizer Democracia? Se sim, quais valores atribuiria a uma 

sociedade democrática?  

 Para você, qual o significado da palavra cidadania, ou o que é ser um cidadão do seu 

ponto de vista? Acha que cidadania tem algo a ver com política? 

 Você sabe o significado dos termos direita e esquerda para a política? Poderia me dizer 

se se encaixa/posiciona em algum desses eixos? 

 

Sobre os seus filhos (caso tenha): 

 Qual a idade, escolaridade e profissão deles? 

 O que é proibido e obrigatório para seus filhos?  

 O que você aprendeu com sua família que você passaria ou passará para seus filhos?  

 Existe diferença entre a educação que você recebeu e a educação que você dá para seus 

filhos? 

 Seus filhos gostam de política? A política esteve presente na educação de seus filhos?  

 Seus filhos têm alguma preferência partidária? Vocês falavam sobre política com os 

filhos ou na frente deles enquanto eles eram crianças ou adolescentes? Hoje em dia 

esse é um assunto tratado entre família? 
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Apêndice D – Cartaz de divulgação da pesquisa no bairro: “carta aberta aos moradores de 

Ferrazópolis”. 

 

 

CARTA AOS MORADORES DA REGIÃO DE FERRAZÓPOLIS 

O nosso bairro Ferrazópolis está sendo foco de uma pesquisa da USP (Universidade 

de São Paulo), que visa entender a relação dos moradores com a política. O nome 

dessa pesquisa é: “Socialização e política: um estudo sobre a transmissão 

intergeracional de modos de se relacionar com a política”. 

Durante o final do mês de abril, o mês de maio e se estendendo um pouco para 

junho, a pesquisadora Maria Gilvania V. Silva, que já foi moradora do bairro e sua 

equipe, orientados pela Professora Doutora Kimi Tomizaki, da Faculdade de 

Educação da USP estarão pelo bairro, passando em algumas casas e fazendo 

algumas perguntas aos moradores, maiores de 18 anos. 

Trata-se de um questionário rápido, que leva em torno de 10 minutos para ser 

respondido. Os aplicadores estarão todos identificados e deixarão seus contatos 

com os moradores que forem selecionados e aceitarem participar da pesquisa. 

Lembrando que não há nenhum custo ou ganho, e que o sigilo dos participantes 

da pesquisa é garantido por parte dos pesquisadores, pois os dados colhidos terão 

apenas fins acadêmicos e, as pessoas que participarem não terão, em hipótese 

alguma, seus dados divulgados. 

 

A colaboração dos moradores do bairro é muito importante!!! 

_________________________________________________________________ 

Supervisoras da Pesquisa: Maria Gilvania V. Silva/ Profª Drª Kimi Aparecida Tomizaki. 

E-mail: maria.gilvania@gmail.com/ maria.gilvania@usp.br/ kimi@usp.br 

Endereço Institucional: 

Professora Doutora Kimi A. Tomizaki 

Faculdade de Educação da USP 

Avenida da Universidade 308 - Bloco A - sala 217 

Butantã - São Paulo / Cep: 05508-040 
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