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Resumo  

Este artigo tem por objetivo indagar sobre a existência de diferentes padrões de 

segregação espacial, a partir do estudo da percepção dos moradores de Barueri, cidade 

pertencente à região metropolitana de São Paulo. A tese central é que as formas de 

representações da cidade, influenciam e são influenciadas direta e indiretamente pelos padrões 

de desigualdade social e segregação espacial. A partir de uma perspectiva socioantropológica, 

toma como base o entendimento que as representações do sujeito social, são estruturantes e 

estruturadas pelas experiências sensoriais relacionadas a desigualdade social e a segregação 

espacial. Problematiza as mudanças históricas ocorridas no padrão de urbanização da cidade e 

procura demonstrar a importância e necessidade de definição de um mapa cognitivo da 

desigualdade social e da segregação espacial na cidade. Busca também apontar caminhos para 

elaboração de uma metodologia de suporte à interpretação das representações do sujeito social, 

compreendendo a segregação espacial como consequência da desigualdade social e a 

desigualdade, como resultado de processos produzidos por mecanismos socioeconômicos. 

 

Palavras chave: Desigualdade Social; Segregação Espacial; Representações Sociais; Fotografia; 

Mapas Cognitivos. 

 

Introdução 

As representações do sujeito social, são estruturantes e estruturadas pelas experiências 

sensoriais relacionadas a desigualdade social e a segregação espacial (WUNENBURGER, 2007), 

as quais constituem importantes características das cidades. A organização do espaço urbano, 

particularmente da grande cidade, obedece a padrões de distinção social e de fragmentação 

espacial, apresentando áreas de diferentes tamanhos, formas e conteúdo(CALDEIRA, 2011). 

Esses padrões descortinam as bases histórica e cultural que estabelecem a vida citadina, 

apontando modos de inter-relacionamento de distintos grupos sociais. Ao longo do século XX, 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial, complexas espacialidades e temporalidades 

passaram a caracterizar a formação do espaço da grande cidade capitalista (VASCONCELOS; 

CORRÊA; PINTAUDI, 2013). A desigualdade social teve, neste período, pelo menos três formas 
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diferentes de significado que repercutiram na formação do espaço urbano. 

 

Uma cidade concentrada caracterizada pela compressão de diferentes grupos sociais, 

segregados principalmente pelos tipos de moradia, definiu a primeira forma, percebida a partir do 

final do século XIX, que se estendeu até os anos 1940. A separação dos diferentes grupos sociais 

pela distância espacial, com as classes média e alta concentrando-se nos bairros com boa 

infraestrutura e serviços, e os pobres deslocados para as áreas urbanas periféricas e precárias, 

definiu a segunda  forma urbana, a centro-periferia, que caracterizou o desenvolvimento das 

cidades dos anos 1940 até os anos 1980 (CALDEIRA, 2011). 

 

Mesmo com a persistência por parte de cientistas sociais e de moradores em perceber a 

cidade na segunda forma (centro-periferia), uma terceira, a partir dos anos 1980, vem 

caracterizando às regiões metropolitanas. Trata-se de uma sobreposição ao padrão centro-

periferia, definindo uma pseudo proximidade de distintos grupos sociais, pois apesar de 

compartilharem o mesmo espaço urbano, encontram-se segregados por barreiras tecno-sociais, 

evidenciadas principalmente por dispositivos tecnológicos de controle de acesso, que visando 

garantir a segurança física e patrimonial dos sujeitos sociais, capazes de arcar com tais serviços, 

criam verdadeiros barreiras que restringem a circulação e interação em áreas comuns. 

 

A percepção da necessidade de auto-segregação, aliada à saturação do mercado 

imobiliário nos grandes centros urbanos, redefinem a estratégia de expansão territorial das 

metrópoles. Um importante instrumento deste padrão de segregação espacial, são os 

condomínios fechados como os dos bairros de Alphaville e Tamboré, localizados na cidade de 

Barueri. 

 

Mudanças Históricas no Padrão de Urbanização da Cidade 

Barueri é um dos 39 municípios integrantes da Região Metropolitana de São Paulo, onde 

se concentram mais de 20 milhões de habitantes (Censo IBGE 2010). Na cidade vivem 

atualmente 255 mil habitantes ( Fundação Seade, 2016)  e, além disso, Barueri recebe uma 

população flutuante diária de cerca de 170 mil pessoas, residentes  principalmente em municípios 

vizinhos, que para ali se dirigem, em sua maior parte, para trabalhar, representando um acréscimo 

populacional diário de 67%. Torna-se, portanto, desafio à organização dos espaços urbanos, o 

eficiente funcionamento do sistema de mobilidade, seja nos seus aspectos de estruturação viária, 

seja nos aspectos de transporte público, quando consideradas as necessidades de 

deslocamentos diários, inter e intra-urbanos, desses expressivo contingente populacional. 
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Isso ocorre porque nas ultimas décadas, o município se tornou um dos mais importantes 

polos geradores de empregos da Região Metropolitana. Novos empreendimentos de grande porte 

como Alphaville, Tamboré́, Jardim Califórnia (como distrito industrial) e mais recentemente, o 

distrito industrial de Votupoca têm atraído um conjunto significativo de empresas de serviços e 

industrias. Esse processo é, em grande parte, resultado de uma política de incentivos fiscais, 

implementada pela Prefeitura de Barueri, para atrair investimentos elevados  e empresas 

modernas de todos os portes. 

 

Barueri, nos anos de 1970, possuía características de cidade-dormitório, não dispondo de 

condições adequadas para implantação e desenvolvimento do segundo setor.  Os problemas 

causados pela concentração das atividades produtivas e da população na cidade de São Paulo 

gerou, de um lado, a abundância de investimentos do capital público em infraestrutura, que 

contudo, continuava insuficiente, e, de outro, vários problemas, tais como: marginalização das 

classes menos favorecidas, desaparecimento do verde, congestionamento e escassez de 

transporte, limitação à ampliação e implantação de industrias. Diante desse quadro, o capital 

imobiliário em resposta aos problemas trazidos por tal concentração, priorizou o deslocamento do 

parque industrial em direção à sua mão de obra, ou seja, às cidades-dormitório, cujas prefeituras 

não dispunham de condições de recebe-los. 

 

Transformações Socioespaciais 

A Construtora Albuquerque Takaoka, um importante vetor do capital imobiliário na época, 

na busca por um espaço para tornar viável a implantação de um futuro empreendimento para 

atender as necessidades do mercado, encontra então uma antiga fazenda no município de 

Barueri, localizada a 23,5 quilômetros do marco zero de São Paulo, na Praça da Sé, e dá 

andamento ao que se tornaria um referencial na construção urbana do país: Alphaville. 

 

Apesar das transformações socioespaciais promovidas por iniciativa do mercado 

imobiliário, ou ainda por razão de tais transformações, associadas as políticas públicas dos 

municípios da região, Barueri atrai moradores das cidades vizinhas, em busca de serviços de 

saúde e educação, bem como é polo atrativo para construção de moradias precárias, 

pincipalmente nas divisas com municípios vizinhos como Jandira, Carapicuíba e Osasco.  

 

Do ponto de vista de sua economia, o município ocupava, em 2011, o décimo sexto lugar 

em relação ao Produto Interno Bruto (PIB Total) do Brasil, o sexto do Estado de São Paulo e o 

quinto da Região Metropolitana de São Paulo (IBGE, 2011), mantendo, no Censo de 2010, as 

mesmas posições. Com relação ao PIB per capita na comparação com 2010, em 2011 o 
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município manteve a primeira posição da Região Metropolitana de São Paulo e avançou uma 

posição no ranking nacional e estadual passando a ocupar a decima quarta e a terceira posição 

respectivamente. 

 

Serviços prestados às empresas, como: call centers e data centers para terceiros e 

desenvolvimento de softwares especiais para gestão, destacam-se em Barueri (Fundação 

SEADE, 2012). Contribuindo para essa vantagem competitiva em relação a outros municípios 

metropolitanos, à localização privilegiada em relação à infraestrutura de transporte e à 

conectividade com os principais centros consumidores do estado de São Paulo e de outros 

estados brasileiros. 

 

Fragmentação Territorial da Cidade 

Essas características estruturantes do espaço da cidade de Barueri, entre outros aspectos, 

favorecem a fragmentação territorial, originando um mosaico irregular, com áreas de diferentes 

tamanhos, formas e conteúdo, gerados por distintos processos espaciais e agentes sociais. 

Destaca-se que as porções ocupadas por áreas precárias e irregulares concentram-se em duas 

faixas distintas, inseridas no perímetro municipal e condicionadas à lógica territorial descrita. As 

áreas desse mosaico, por outro lado, foram criadas em diferentes momentos da história da 

cidade, exibindo paisagens construídas recentemente, consolidadas, envelhecidas ou em 

processo de renovação. 

 

Assim, na fragmentação do espaço urbano é possível apreender características 

específicas no que diz respeito à  sua configuração econômica, derivada da complexa 

espacialidade das atividades ligadas a centros de distribuição logística, fábricas, estabelecimentos 

atacadistas e varejistas, escritórios de serviços, hospitais, escolas e universidades. Já a 

configuração social  da cidade de Barueri, manifesta-se na presença de áreas do território, 

caracterizadas por uma relativa homogeneidade interna e expressiva heterogeneidade em relação 

ao entorno.  Atributos como renda, instrução, ocupação, faixa etária, fecundidade, etnicidade, 

religião, status migratórios e qualidade da habitação, definem o conteúdo de cada área social 

(VASCONCELOS; CORRÊA; PINTAUDI, 2013), expressando suas características espaciais e 

sociais. 

 

As dimensões sociais e econômicas da cidade de Barueri tendem a se apresentar 

justapostas, mas em muitos casos estão fortemente imbricadas. Segundo, Vasconcelos, Corrêa e 

Pintaudi (2013, p.8), as lógicas que presidem tais dimensões apresentam diferenças, mas não são 

estranhas entre si. Para os autores, a acumulação de capital e a reprodução das diferenças 
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sociais são as motivações essenciais, implícitas ou explícitas, que engendram o espaço da cidade 

capitalista, formando mosaicos sociais e econômicos que ora se justapõem, ora se interpenetram, 

gerando formas distintas de apreensão da realidade pela população residente. 

 

A partir dessa dinâmica histórico-espacial da cidade de Barueri colocam-se seis questões 

para debate: 1) Que fatores podem ser apontados como responsáveis pela atual estruturação 

socioespacial do município?  2) A instalação dos condomínios horizontais fechados, voltados à 

população com rendas média e alta, foram ou são responsáveis pela organização socioterritorial 

dual que caracteriza a cidade? 3) Quais são as características de cada uma das “partes” que 

constituem essa dualidade?  4) Quais são as representações da população residente sobre a 

cidade e de que maneira suas vivências cotidianas interferem na construção dessas 

representações?   5) Qual a influência da organização socioespacial cidade, no passado e no 

presente, sobre os padrões de sociabilidade e interação de seus moradores ?   6) Quais os 

principais agentes sociais que interferiram/interferem diretamente na formação do espaço urbano 

da cidade de Barueri? 

 

Características da Dinâmica Social da Cidade 

A partir da reconstrução histórica da cidade de Barueri, é possível apreender 

características importantes da dinâmica social, as quais apontam para dois aspectos centrais: o 

primeiro diz respeito às transformações de cunho socioeconômico, demográfico, urbanístico, e 

político, ocorridas no município nos últimos 50 anos. O segundo está relacionado à percepção dos 

processos responsáveis pela desigualdade, calcados na segregação da ocupação do solo e 

responsável pelas expressões correntes: “...as duas Barueris”, ou ainda, “...Alphaville e 

Alphavella”, em referência à divisão da cidade em duas partes, a parte pobre, marcada pela 

irregularidade fundiária, pela pobreza e por pequemos negócios locais a parte rica, constituída 

pelos condomínios residenciais fechados de Alphaville e Tamboré e por áreas  industriais e de 

serviços ligadas à economia global. 

 

Esta forma de estruturação da cidade e a existência de dois lados, o lado rico” e o “lado 

pobre”, aponta para um quadro de segregação socioespacial e   encontra respaldo nas análises 

de Villaça (2011, p.41) em relação ao desafio e a complexidade dos estudos das relações entre 

espaço e sociedade. Neste sentido o autor destaca que: 

 

O poder explicativo da segregação ficará tão maior quanto mais simples e profundo ele for, 

ou seja, quanto mais se conseguir sair do terreno movediço que, em geral, envolve o estudo das 

classes sociais. Do “lado social”, dividimos então a sociedade metropolitana em apenas duas 
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classes sociais que chamaremos: “os mais ricos” ou “as camadas de mais alta renda”, e os mais 

pobres ou os de ”mais baixa renda”. 

 

Em concordância com Villaça, Santos (2008, p.21) coloca que a responsabilidade da 

organização do espaço e do processo econômico nos países subdesenvolvidos, é atribuída ao 

que ele denominou de “dois circuitos econômicos”. Conceito que está relacionado às disparidades 

das situações geográfica e individual, as quais afetam diretamente o comportamento do espaço. 

 

Santos (2008, p.21) acrescenta, que o espaço dos países subdesenvolvidos é marcado 

pelas percepções regionalizadas das enormes diferenças de renda na sociedade, as quais 

direcionam à uma hierarquização das atividades coexistentes no lugar, sendo estas de mesma 

natureza, porém de níveis díspares. Essas disparidades de renda, para o autor, são menos 

importantes nos países desenvolvidos e influenciam muito pouco ao acesso de um grande número 

de bens e serviços. Condição contrária em relação aos países pobres, onde o nível de renda e a 

possibilidade de consumo dos indivíduos sofre grande variação. Fato que também possui relação 

com a sua localização, o qual determina, na construção do cenário sócio-urbano, a condição e 

posição  de cada ator como consumidor ou como produtor. 

 

Essa seletividade do espaço, no nível econômico assim como no social, é, na opinião do 

autor, a chave de elaboração de uma teoria espacial que exprime a produção e o consumo como 

duas diferentes dimensões. A cidade portanto, considerando a perspectiva de Santos (2008, 

p.22), deve ser estudada de uma forma sistêmica, compreendendo o “circuito superior” e o 

“circuito inferior” como subsistemas da estrutura sociourbana. 

 

O circuito superior, para Santos (2008 p.22), originou-se diretamente da modernização 

tecnológica, e seus elementos mais representativos, sendo que,  o essencial de suas relações 

ocorre fora da cidade e da região que os abrigam, tendo por cenário o país ou o exterior. 

 

O circuito inferior, formado de atividades de pequena dimensão e interessando 

principalmente às populações pobres, é ao contrário, bem enraizado e mantém relações 

privilegiadas com a região (SANTOS, 2008). 

 

Frente a essas questões, considera-se como base estruturante deste artigo,  a relação 

entre espaço e sociedade, mais precisamente entre espaço urbano e sociedade, que possui como 

principal elemento de ligação a temática da segregação (tanto social quanto espacial) e da 

desigualdade. Estas se apresentam como importantes características das cidades, percebidas nas 
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formas de organização do espaço urbano. Essas formas sofrem variações conforme a cultura e as 

“temporalidades da história”, revelam os princípios que estruturam a vida pública e indicam como 

os grupo sociais se inter-relacionam no espaço da cidade. 

 

Acesso a Rede de Mobilidade do Estado 

Barueri, assim como a maioria dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo, tem 

sua origem nos aldeamentos indígenas estabelecidos pelos padres jesuítas, a partir de sua 

chegada ao Brasil e, que se caracterizavam à época pela ocupação exploratória das 

potencialidades topográficas e locacionais do território, no caso, a situação especial à margem 

oeste do rio Tietê, junto à foz do rio São Joao do Barueri1. No século XIX, as relações territoriais 

no Estado, se viram reforçadas a partir da implantação de extensa rede ferroviária, que passa a 

exercer papel predominante como sistema de conexão de cidades e também, como facilitador do 

escoamento da produção agrícola, em especial a de café́, para o porto de Santos. O território 

onde hoje se encontra Barueri, passou a fazer parte desse sistema de integração estadual, 

através da Estrada de Ferro Sorocabana, que hoje se integra ao sistema de transporte sobre 

trilhos da Região Metropolitana, na Linha Diamante da CPTM. 

 

Até 1948, Barueri era parte do município de Santana do Parnaíba, e apenas nessa data, 

adquiriu a condição de município autônomo, o que o caracteriza como relativamente jovem, 

quando comparado ao conjunto dos municípios da Região Metropolitana. 

 

Na década de 1970, com a implantação da rodovia Presidente Castelo Branco, importante 

eixo de ligação da capital com o interior, Barueri passa por um intenso processo de ocupação 

urbana, decorrente em grande medida, do fato de ter desenvolvido sua vocação para a indústria e 

os negócios, através do incentivo dado para a localização dessas atividades e das facilidades de 

acesso com a rede de mobilidade do Estado. 

 

Tal processo vinculou-se diretamente à expansão rodoviária no Estado de São Paulo, que 

viabilizou a instalação de novas indústrias na Região Metropolitana, desenvolvendo importantes 

alterações demográficas2. 

 

A Implantação dos Condomínios Fechados 

Em 1973 foi implantada a Lei de Zoneamento Industrial, visando atrair novos investimentos 
                                                

1 Fonte: Plano local de interesse social de Barueri (2015), Prefeitura Municipal de Barueri, Secretaria Municipal de 
Habitação. 

2 Característica identificada nos centros urbanos no Brasil e, em especial, nas regiões metropolitanas em: BÓGUS, Lúcia 
Maria Machado; PASTERNAK, Suzana. Introdução. In: BÓGUS, Lúcia Maria Machado; PASTERNAK, Suzana (Ed.). São 
Paulo: Transformações na ordem urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. p. 15-25. (Estudos comparativos). 
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para o município, resultando em um número considerável de empreendimentos de grandes 

dimensões territoriais, em especial, os de Alphaville e Tamboré́, que transformaram Barueri em 

um polo de atração único na Região Metropolitana, com índices econômicos que o diferencia de 

seus vizinhos, Osasco à leste, Carapicuíba e Jandira ao sul, Itapevi ao oeste e Santana do 

Parnaíba ao norte. A cidade de Barueri consolidou assim, em seu território, as feições típicas de 

centros globalizados de países em desenvolvimento, com presença hegemônica do capital 

financeiro e suas interações com o mercado imobiliário, protagonista importante, para o qual uma 

parcela significativa do excedente financeiro da economia é canalizado3. 

 

A região barueriense compreendida pelos bairros de Alphaville e Tamboré com sues 

condomínios residências fechados, em grande parte dos estudos contemporâneos conhecidos, 

sobre segregação urbana e desigualdades sociais da Região Metropolitana de São Paulo, é 

mencionada com mais ou menos intensidade, por ser importante referência nas pesquisas sobre 

os contrastes sociais no espaço metropolitano. 

 

Muitos desses estudos, segundo Villaça (2011, p.7), não colocam o tema num contexto 

histórico nem o articulam com o restante da estrutura urbana, como também não mostram 

explicitamente (às vezes deixando apenas subentendidas) as articulações entre a segregação e 

as esferas econômicas, politicas e ideológicas da sociedade. 

 

Enfim, não explicam causas da segregação, limitando-se a relacioná-la à busca de maior 

segurança nos condomínios residenciais , frente ao aumento da violência urbana; aos interesses 

imobiliários e aos novos valores por eles criados e/ou divulgados (VILLAÇA, 2011). Estas razões 

inspiram o estudo da dinâmica da construção do espaço urbano na cidade de Barueri, 

principalmente após o surgimento dos bairros de Alphaville e Tamboré.  

 

A Composição da Problemática Socioespacial 

A busca pela identificação dos diferentes sujeitos que agiram de acordo com os interesses 

do capital imobiliário, produzindo contradições, conflitos e disputas é um dos pontos que 

demandam investigação considerando os objetivos deste artigo. Tomando como campo de estudo 

a cidade de Barueri, cabe ainda, analisar como tais interesses se inscreveram no espaço, 

deixando marcas no tecido urbano e produzindo processos socioespaciais, que resultaram no 

surgimento de uma cidade marcada  pela dualidade e dividida, concreta e simbolicamente, pelos 

muros dos condomínios fechados.  

 

                                                
3 Idem. 
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Torna-se importante também compreender as percepções e as representações sociais dos 

sujeitos que vivenciam  a cidade, nos seus “dois lados” e as formas como essas percepções são 

externalizadas . Para tanto, torna-se apropriado a utilização do modelo teórico proposto por Kevin 

Lynch (1960). Tal modelo foi criado com base no resultado de estudos sobre a percepção de 

diferentes ambientes urbanos e permite apreender como os habitantes de determinas áreas, 

organizam sociocognitivamente as informações que lhes são transmitidas por suas vivências 

nesses espaços urbanizados e orientam suas ações na sociedade.   

 

A Articulação do Arcabouço Teórico 

O presente artigo, tem como referencial teórico  os conceitos de Henri Lefebvre (1974), no 

que tange à ideia do “espaço social”. Ainda de Lefebvre, toma-se como base o método regressivo-

progressivo4, para analisar a historicidade dos processos sociais da cidade de Barueri, 

considerando a relação entre segregação e totalidade social, em seus aspectos econômicos, 

políticos e ideológicos. 

 

Para contextualizar o tema aponto como relevante as reflexões sobre a dimensão espacial 

da vida social , desenvolvidas por Georg Simmel em 1902, no ensaio sobre “A sociologia do 

espaço”.  A sistematização das teorias que influenciaram o estudo da segregação, cabe 

retomarmos os conceitos da Escola de Chicago, desenvolvidos por  Robert Park e Ernest Burgess 

(1967). 

 

Na segunda metade do século XX, o estudo da segregação, passou a ser tratado como 

expressão da desigualdade social no interior do território das cidades, buscando refletir a 

apropriação desigual da terra, de bens e de serviços, por diferentes classes sociais. Autores 

como: Lefebvre com “O direito à cidade” (1968), “A revolução urbana” (1970) e “O pensamento 

marxista e a cidade” (1972), Manuel Castells com “A questão urbana” (1972) e David Harvey com 

“A justiça social e a cidade (1980), apontavam também a segregação residencial como fenômeno 

que assumia características especificas nas sociedades capitalistas, proporcionando uma 

renovação significativa no debate crítico da pesquisa urbana. Harvey criticou a concepção da 

cidade desenvolvida pelo pensamento modernista. O elemento “produção social” foi fundamental 

nas análises dos autores, principalmente Harvey e Castells, que discutiram a cidade de forma 

menos mecanicista e mais orgânica. 

 

As teorias da segregação, em abordagens mais recentes, fundadas no paradigma das 

                                                
4 Método praticado por Lefebvre, e aqui no Brasil, defendido e trabalhado por autores/pesquisadores como  Fraya Frehse 

(2001) e José de Souza Martins (1991). 
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“cidades globais”, apontam a disseminação das ideias neoliberais, relacionadas às mudanças nos 

modelos de regulamentação das políticas urbanas, à liberalização do mercado fundiário e ao 

preço dos imóveis, como alguns dos principais dispositivos de distribuição e de determinação dos 

locais residenciais no território da cidade, provocando consequentemente o aumento da 

segregação urbana. Autores como Sassen (2010), Marcuse (1997) e Sabatini (2006), 

influenciaram no pensar a segregação a partir do paradigma das cidades globais. 

 

A elaboração dos mapas cognitivos da segregação e desigualdades da cidade de Barueri, 

terá como referência o estudo desenvolvido por Kevin Lynch, no início da segunda metade do 

século XX, sobre as imagens das cidades e sobre as possibilidades de mudança dessa imagens . 

Baseado em extenso estudo sobre três cidades norte-americanas: Boston, Jersey City e Los 

Angeles, Lynch (1960) destaca a maneira como percebemos o espaço urbano e as suas partes 

constitutivas. A pesquisa se desenvolveu a partir do questionamento às pessoas sobre suas 

percepções da cidade, como estruturavam a imagem que tinham dela e como se situavam no 

espaço territorial e social. Para Lynch (1960, p.11): 

A cada instante existe mais do que a vista alcança, mais do que o ouvido pode 
ouvir, uma composição ou um cenário à espera de ser analisado. Nada se 
conhece em si próprio, mas em relação ao seu meio ambiente, à cadeia 
precedente de acontecimentos, à recordação de experiências passadas. (...) Todo  
cidadão possui numerosas relações com algumas partes da sua cidade e a sua 
imagem está impregnada de memórias e significações. 

Vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos, são grupos de elementos utilizados pelas 

pessoas para estruturar sua imagem da cidade. A esta proposição, Lynch (1960) acrescenta que a 

percepção das pessoas sobre a cidade acontece aos poucos, já que é impossível apreender toda 

cidade de uma só vez. Portanto, o tempo é um elemento essencial. Além disso, verificou que nada 

é experimentado individualmente, mas sempre considerando o seu entorno. O autor acrescenta, 

que significados diferentes podem ser atribuídos à elementos semelhantes que estejam 

localizados em contextos diferentes. 

 

 Apesar da aparente “universalidade” dos cinco grupos de elementos identificados em seu 

estudo, Lynch entende que nem tudo pode ser generalizado, considerando que cada cidadão tem 

determinadas associações com partes da cidade, e a imagem que ele faz delas está impregnada 

de memórias e de significados. 

 

Alguns conceitos trabalhados por Lynch, abordados a seguir, possuem  grande sinergia 

com o tema deste artigo, com vistas à elaboração de um mapa cognitivo da segregação 

socioespacial da cidade de Barueri. O primeiro conceito a ser considerado é o da “legibilidade”, 

que é entendido como “... a qualidade do ambiente visual da cidade, (...) que define a imagem 
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mental que os cidadãos têm dela e (...) a facilidade com que as partes podem ser reconhecidas e 

organizadas em uma estrutura coerente” (LYNCH, 1960) 

 

É importante destacar que a “legibilidade” referida por Lynch, é aquela proveniente dos 

aspectos visuais da cidade, ou seja, não leva em conta esquemas não-visuais tais como: 

numeração de ruas ou outros sistemas que podem contribuir para “legibilidade” mas não são 

ligados à imagem da cidade particularmente . Um ambiente” legível” oferece segurança e 

possibilita uma experiência urbana mais intensa (LYNCH, 1960). 

 

Segundo Lynch, estrutura, identidade e significado, são três componentes essenciais  para 

a análise da percepção ambiental. A identificação de um objeto implica na sua distinção em 

relação a outros objetos, seu reconhecimento como entidade separada, ou seja sua “identidade”. 

Além disso, a imagem da cidade deve incluir o padrão espacial ou a relação do objeto com o 

observador e com os outros objetos, o que Lynch chamou de “estrutura”. 

 

Um outro conceito destacado por Lynch, é a “imaginabilidade”, que é entendido pelo autor 

como a qualidade de um objeto físico que lhe dá uma grande probabilidade de evocar uma 

imagem forte num dado observador. É essa forma, cor, disposição, que facilita a produção de 

imagens mentais vivamente identificadas, poderosamente estruturadas e altamente úteis para a 

percepção do ambiente natural e social. (LYNCH, 1960) 

 

Os conceitos de “legibilidade” e “imaginabilidade”, estão diretamente relacionados, 

considerando que imagens fortes aumentam a probabilidade de construir uma visão clara e 

estruturada da cidade (LYNCH, 1960). 

 

O pensamento de Lefebvre que aponta o espaço como um produto social, fortalece a 

posição de Lynch (1960, p.57), quando este último, atribui a imagem pública de qualquer cidade 

como sendo” a sobreposição de imagens de muitos indivíduos”. Nesse sentido, as análises de 

Lynch não se limitam aos  elementos físicos perceptíveis, à medida que admite a existência de 

outros fatores influenciadores da imagem, tais como o significado social de uma área, a sua 

função, a sua história e até o seu nome. 

 

Vias ou caminhos, limites, bairros e cruzamentos ou pontos nodais, foram elementos 

concretos e existentes no espaço social, identificados por Lynch, como edificadores da percepção 

e da imagem que as pessoas têm da cidade. Seguindo a linha de pensamento de Lynch, 

Ramatoso e Kaztman (2008, p.251), após estudo sobre educação e segregação urbana, na 
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cidade de Montevidéu, colocaram como formadores dos conteúdos mentais das crianças, 

elementos como as famílias, as escolas e os bairros.  

 

As perspectivas sócio-analíticas tanto de Lynch, quanto a de  Ramatoso e Kaztman, estão 

relacionadas ao estudo do nível de percepção e de influência dos elementos contidos na estrutura 

urbana. Tal conjunção metodológica, fortalece o pensamento dos autores. Contudo, define o 

espaço compreendido pelos limites geográficos da cidade, como local exclusivo de existência dos 

elementos utilizados como referencia para o estudo. 

 

Partindo desse pressuposto, poderíamos considerar que a percepção da cidade está 

resumida ao “olhar para dentro” da mesma? E que  os elementos que influenciam na construção 

da imagem da cidade estão localizados no seu interior? 

 

A fim de responder à estas questões, encontramos em Simmel (2013) uma possibilidade 

metodológica para identificar elementos influenciadores da percepção da cidade, localizados 

também além das fronteiras. Espaço que o autor chamou de “zona de significados”. Simmel 

(2013, p.27)), coloca que: 

A zona de significados e efetividade de uma cidade não termina, afinal, em sua 
fronteira geográfica, mas se estende de modo mais ou menos perceptível, em 
ondas espirituais, econômicas, políticas, pelo território todo, à medida que a 
administração geral do Estado faz as forças e interesses de cada parte se 
amalgamarem com aquelas do todo. 

Toma-se, a partir daí, como desafio pensar os elementos formadores da imagem e da 

percepção da cidade a partir do estudo das relações sociais e das interações existentes entre os 

moradores dos dois lados da cidade de Barueri. 

 

Pressupostos Metodológicos para o Tema Abordado 

A busca pelos resultados da problematização deverá se apoiar: 

a) na bibliografia nacional e internacional, que trata de aspectos voltados à segregação 

urbana e à desigualdade; 

b) em documentos produzidos pelos órgãos públicos sobre a história dos processos 

sociais, no contexto da cidade de Barueri, suas transformações de cunho socioeconômico, 

demográfico e urbanístico; 

c) em documentos produzidos pela mídia, que esclareçam a linha de argumentação 

comercial, voltada à oferta de produtos imobiliários; 

d) no levantamento da legislação e políticas públicas na escala regional; 
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e) na utilização de mapas temáticos produzidos pelo Observatório das Metrópoles, que 

conjugam diferentes fontes de informação e explicitam a configuração da segregação 

espacial na cidade; 

f) em entrevistas com informantes qualificados, moradores antigos e recentes, em 

diferentes bairros da cidade de Barueri e nos condomínios fechados. 

g) na análise dos mapas cognitivos, construídos a partir de levantamentos fotográfico feitos 

pelos entrevistados, como parte do processo de pesquisa. 

h) em entrevistas com administradores públicos, representantes eleitos, políticos, líderes 

comunitários e de sociedades amigos de bairros.  

 

Elaboração de mapas cognitivos da segregação espacial e da desigualdade social 

Podemos a partir de entrevistas em profundidade, com informantes qualificados, e com 

documentos  pesquisados, construir mapas cognitivos, tendo como base os registros fotográficos 

feitos pelos próprios entrevistados  envolvidos no processo de pesquisa. 

 

A utilização dos mapas cognitivos como estratégia metodológica para captar a percepção 

processual e socialmente construída da desigualdade e da segregação socioespacial, visa a 

trabalhar o entendimento a partir da vivência dos atores sociais, selecionados segundo a 

ocupação, a escolaridade, o rendimento familiar e o bairro de residência. Serão também 

utilizados, na análise, os conceitos de “legibilidade” e “imaginabilidade” relacionados aos grupos 

de elementos proposto por Lynch, conforme explicitado anteriormente. 

 

Segundo Bastos (2000), o termo mapa cognitivo refere-se “ao processo pelo qual um 

organismo representa o ambiente em seu próprio cérebro, uma atividade que os neurocientistas  

contemporâneos parecem concordar como sendo uma da principais funções do cérebro”. Os 

mapas envolvem, portanto, conceitos e relações entre conceitos que são utilizados pelos sujeitos 

para compreender e dar sentido ao seu ambiente. Os homens, também, desenvolvem mapas 

cognitivos. As características físicas do seu ambiente constituem, no entanto, apenas uma das 

partes significativas dos mapas cognitivos humanos. 

Nós vivemos em um ambiente onde outras pessoas agem, existem artefatos, e 
informações de tipo linguístico (signos, ordens, instruções, descrições etc.). Por 
conseguinte, nossos mapas cognitivos representam objetos, seres vivos e seu 
comportamento, e também abstrações linguísticas. Suas interações criam um 
modelo muito mais complexo e dinâmico do ambiente do que os simples mapas 
cognitivos dos animais. (Csányi, 1995:25). 

A partir do pensamento de Csányi (1995), Bastos (2000), acrescenta que dois aspectos 

são importantes para uma compreensão mais precisa do conceito de mapa cognitivo. Primeiro, os 
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mapas não podem ser vistos como representações estáticas, eles são sempre atualizados a partir 

das experiências de aprendizagem do sujeito. Ou seja, os modelos que construímos do mundo 

são continuamente desafiados a incorporar novas informações de forma que eles cumpram a 

função básica de permitir o “ajustamento” ao meio físico e social. 

 

Assim, os mapas podem ser concebidos como: 

...representações gráficas que localizam as pessoas em relação aos seus 
‘ambientes de informação’. Como uma representação, e de forma análoga aos 
mapas geográficos, eles destacam algumas informações e escondem outras; 
revelam o raciocínio por trás das ações individuais, estruturam e simplificam 
pensamentos e crenças, dando-lhes sentido, permitindo a comunicação” (FIOL e 
HUFF, 1992:267). 

A elaboração dos mapas cognitivos partirá inicialmente da confecção de diversos mapas 

individuais, produzidos a partir da interpretação de fotografias representativas da cidade, geradas 

pelos entrevistados, quando acompanhados em um roteiro de visita ao município, definido pelos 

mesmos. Esta metodologia apoia-se no pensamento de Leite (1998). Segundo o autor  é possível, 

por dedução e síntese, obter informações que não se encontram diretamente visíveis na 

fotografia. Após uma leitura inicial, que seria um exercício de identificação, a fotografia admite a 

interpretação, que resulta de um esforço analítico, dedutivo e comparativo. Em seguida, os mapas 

individuais serão agregados gerando um único mapa. Esta será uma forma de garantir um maior 

envolvimento por parte de cada entrevistado (ENSSLIN et al., 2001). 

 

A amostra (qualitativa) de indivíduos a serem entrevistados será elaborada de forma 

proporcional, de acordo com o tamanho da população de cada um dos 7 distritos que compõem o 

município, com o número mínimo de 5 entrevistas por distrito, a partir de informações fornecidas 

pela Prefeitura de Barueri e pelo Censo demográfico do IBGE (2000/2010).  

 

Resultados Esperados com a Aplicação da Metodologia Proposta neste Artigo 

a) Compreender as formas de segregação socioespacial existentes na cidade de Barueri e 

analisar a história da constituição desses processos; 

b) Compreender o papel das relações sociais, econômicas e políticas na  construção, pelos 

moradores, da imagem e das representações sociais a respeito da existência de “duas 

Barueris”; 

c) Contribuir para a elaboração de políticas públicas inclusivas que permitam superar as 

mazelas de uma’ cidade partida” (Ventura, 1994).  
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