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RESUMO
Assentamentos subnormais, popularmente denominados de favelas, existem favelas em todos os estados 
brasileiros. Moradores dessas localidades são segregados da sociedade, e, na maioria das vezes são 
estigmatizados, em função de seu perfil de desemprego, baixa renda, e perfil marginalizado (físico e 
social) das regiões onde vivem. Tal identificação social negativa gera o estigma social, que consiste 
em uma das principais formas de marginalização velada de diferentes grupos sociais. Objetivou-se 
investigar o reconhecimento do estigma social dos jovens moradores da Vila Castelo Branco, por meio 
de pesquisa de campo, com aplicação de questionário, à jovens que estudavam em 15 turmas de 6º ano 
fundamental ao 3º ano médio. Desses 17, com idades entre 11 e 19 anos (M = 14,8) participaram. Apenas 
3 trabalham e recebem menos de um salário mínimo. Sobre a localidade, 14 gostam de onde moram e 
interagem com os vizinhos. Quanto à percepção do estigma social, 7 se sentem excluídos, assim como 
reconhecem prejuízos em sua vida social, e 4 sentem-se inferiores aos outros jovens. Dessa maneira, 
entende-se que parte deles percebe que a comunidade não lhes oferece oportunidades para o crescimento 
social ou econômico. Conclui-se que a estigmatização está presente, e opera de forma imperceptível, 
naturalizando, e afetando os diretamente ou indiretamente, no decorrer da vida cotidiana.

Palavras chaves: Adolescentes; Assentamentos subnormais; Estigma social; Favela.

ABSTRACT
There are many subnormal settlements, commonly known as slums, around all brazilian states. 
Inhabitants from these communities are segregated from society, and most often, stigmatized because 
of their unemployment profile, low-income, and marginalized outline (physical and social) of the 
regions where they live. Such negative social identity generates the social stigma, which is one of the 
main forms of veiled marginalization from different social groups. This study aimed to investigate the 
recognition of the social stigma of adolescents residents of Vila Castelo Branco, through field research, 
with questionnaires, distributed among students of 15 classes from 6º year of fundamental classes to the 
end of medium scholarship. Of these, 17 aged between 11 and 19 years (M = 14.8) participated. Only 3 
work and receive less than minimum wage. About the location, 14 responded that they like where they 
live and interact with neighbors. As for the perception of the social stigma, 7 feel excluded, as well as 
recognize losses in their social life, and 4 feel inferior to other young people. Thus, it is understood that 
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some of them realize that the community does not offer them opportunities for social and economic 
growth. So, it concludes that stigmatization is present. and operates imperceptibly, naturalizing, and 
affecting directly or indirectly, the course of everyday life of these people. 

Keywords: Teenagers; Subnormals Settlements; Social Stigma; Slum.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o Brasil tem vivenciado grandes transformações, muitas delas tem sido retratada 
pela mídia, e um destes temas que vem sendo apresentado frequentemente é a favela. Outra imagem 
acerca da favela tem sido propagada nos últimos anos, onde ocorre uma valorização desses locais, 
principalmente após a adoção de políticas públicas de segurança voltadas a pacificação de favelas. 

Apesar do surgimento de um novo olhar acerca da favela, este ainda constitui-se em um local 
que possui várias conotações negativas que acarreta vários impactos para a vida de seus moradores, 
especialmente para os jovens, que encontram-se na fase de formação da identidade social (JODELET, 
2004).

Assentamentos subnormais, popularmente denominados de favelas existem em vários países, 
principalmente entre os mais pobres, é uma das consequências da desigualdade da distribuição de renda. 
Torna-se importante destacar que favela consiste em uma ocupação ilegal do solo, no qual é um espaço 
urbano para fins de moradia ocupado, em geral, por população de baixa renda (ESDRAS, 2012).

 Compreendendo a diversidade de termos associados a nomenclatura de tais organizações 
habitacionais, no presente estudo os termos favela, aglomerados e assentamentos serão tomados como 
sinônimos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE define favela como aglomerados 
subnormais, embora outros autores as considerem com diferentes nomes (IBGE, 2010). Conforme a 
definição do IBGE (2010, s/p), aglomerado subnormal é:

[...] um conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas 
por ausência de título de propriedade e pelo menos uma das características 
abaixo: - irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes 
e/ou – carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de 
esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública).

Favelas em geral, são terrenos impróprios para construção, localizados ou não em áreas periféricas 
longe do centro de aglomeração. São ainda definidas como “habitat clandestino, que se instalam em 
terrenos públicos ou abandonados” (SANTOS, 1981 apud ESDRAS, 2012, p. 179).

As favelas estão presentes em todos os estados do Brasil. O Município de Montes Claros-MG 
também possui esse tipo de assentamento. Para compreender a realidade socioespacial desse município é 
importante retornar aos dados do crescimento populacional. Durante as décadas de 1960 e 1970, sucedeu 
um fenômeno demográfico, no qual a população rural migrou, em sua maioria, para a cidade. Esse 
processo de mudança territorial ocorreu devido à expansão industrial. Acerca desse quadro destaca-se 
que entre os anos de 1960 a 1980 a população rural de Montes Claros-MG diminuiu em 274%, sendo 
que a população urbana aumentou 183%. Ressalta-se ainda, na década de 1980, a população urbana 
desta cidade continuou a crescer, em função do fluxo migratório de outros centros urbanos, aumentando 
a quantidade de pessoas morando nesta cidade (ESDRAS, 2012). 

O processo de urbanização e a economia capitalista influenciam a exclusão social e a formação 
de favelas, isso leva os mais pobres para espaços de menor valor econômico, áreas de risco, sem serviços 
ou infra-estrutura apropriadas (FERREIRA, 2001 apud SILVA, 2010). 

Na cidade de Montes Claros-MG existem várias favelas que sofrem com o estigma, dentre elas 
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destacam o aglomerado Vila Castelo Branco, que é localizado na região norte da referida cidade. Em 
pesquisa realizada por Leite, Brito e Leite (2009), foi elaborada a caracterização das favelas da cidade 
de Montes Claros – MG, onde os autores caracterizaram a favela Castelo Branco, objeto de estudo desse 
trabalho. A favela Castelo Branco está localizada na franja urbana desta cidade, no qual foi recentemente 
ocupada, no final da década de 1980, tem como grande parte da população oriunda da zona rural ou 
cidades vizinhas (LEITE; BRITO; LEITE, 2009). 

A pesquisa destaca outro aspecto desse aglomerado, “a infra-estrutura é precária, as ruas não são 
asfaltadas e o esgoto sanitário não comtempla 68% das moradias” (LEITE; BRITO; LEITE, 2009, p. 29). 
A referida pesquisa apontou ainda que “a população desse local apresenta um modo de vida semelhante 
ao da zona rural, o que torna comum encontrar nessa área criação de animais, como cavalo, bode, porco. 
O índice de violência neste local é baixo” (LEITE; BRITO; LEITE, 2009, p. 29).

Morar em favela leva a identificação social negativa de indivíduos ou grupos, que suscita o 
estigma social. Esse consiste em uma das principais formas de marginalização de diferentes grupos 
sociais (MELO, 1999). 

Segundo Longo (2012), o local em que se vive tem impacto nas vidas das pessoas, em especial na 
vida dos jovens. O estigma gerado por causa do local de origem pode acarretar em várias consequências 
em impactos sociais como dificuldades de ascensão social e exclusão social até impactos psicológicos, 
comprometimento a autoestima e a autopercepção.

Longo (2012) faz essa afirmativa a partir da pesquisa realizada acerca das vivências de adolescentes 
dentro e fora da Comunidade Heliópolis, localizada na cidade de São João Clímaco no Estado de São 
Paulo. A pesquisa teve como objetivo analisar “o estigma dos três ps: pobre, preto, da periferia” nos 
adolescentes que residiam nesta favela. A pesquisa apresentou dados acerca do estigma relacionado ao 
pertencimento e ao lugar em que vivem esses jovens. Os jovens moradores da comunidade Heliópolis 
que foram pesquisados compartilham “orgulho”, “raiva” e “vergonha” em ser desta comunidade. Este 
bairro tem sido objeto de notícias na mídia por ter projetos sociais, como o Cine Favela, o Pólo Cultural 
e o Bacareli que visam oferecer formação musical e artística para crianças e jovens moradores desta 
comunidade. Ainda assim, essa favela continua estigmatizada no imaginário e práticas sociais, quando, 
por exemplo, os familiares ou alunos procuram vagas de emprego (LONGO, 2012).

Jodelet (2004), ressalta a influência da exclusão nas relações sociais. A exclusão acontece nas 
relações interpessoais ou intergrupais, sendo material ou simbólica. Essas ocorrem através da segregação, 
que é um afastamento ou a manutenção de uma distância topológica. A marginalização considera através 
da manutenção do indivíduo à parte de um grupo, seja de uma instituição ou de um corpo social. Por sua 
vez, a discriminação acontece a partir do fechamento do acesso a bens ou recursos, papéis ou status. Os 
moradores desses assentamentos subnormais são excluídos da sociedade, segregados, marginalizados 
e discriminados. Esses na maioria das vezes são rotulados, além de ter como perfil o desemprego e 
ausência ou limitada renda própria. 

O termo estigma foi criado pelos gregos para identificar os sinais corporais que evidenciavam 
alguma coisa de extraordinário ou mau sobre a representação oral de quem os apresentava (GOFFMAN, 
1891/2004). O estigma é um símbolo que produz uma perda na vida do sujeito, em situações extremas, 
é nomeado como “defeito”, “falha” ou desvantagem em relação ao outro, isso constitui uma diferença 
entre a identidade social virtual e a identidade real (MELO, 1999). Essa diferenciação social influência as 
relações sociais, e faz com que determinados grupos sejam desvalorizados em comparação aos demais. 
Os estigmatizados têm oportunidades, esforços e movimentos reduzidos pela sociedade. Com isso, 
vivenciam a não atribuição de valor, o que leva a perda da identidade social, que determina uma imagem 
deteriorada, de acordo com o modelo que a sociedade espera daquele sujeito (MELO, 1999).

A identidade social estigmatizada destrói atributos e qualidades do indivíduo. Dessa maneira, 
exerce o poder de controle sobre suas ações, o que acarreta a deterioração da sua identidade social, 
evidenciando o caráter ideológico dos estigmas. A sociedade impõe a tais indivíduos a rejeição e com 
isso leva-os a perda da confiança em si, e potencializa o caráter simbólico da representação social, na 
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qual os sujeitos são considerados incapazes e prejudiciais à interação sadia na comunidade. Isso mantêm 
o imaginário social da doença, do irrecuperável e do fracasso o que afasta esse indivíduo de realizar 
plenamente seu potencial (MELO, 1999). 

Diante do que foi exposto, o presente estudo teve como objetivo, analisar a percepção de estigma 
reconhecido por jovens moradores da Vila Castelo Branco, em Montes Claros-MG. Pesquisar a vivência 
e percepção de estigma entre os jovens que residem em favelas, e buscar compreender que consequências 
sociais e pessoais que afetam estes jovens no âmbito social, afetivo, cognitivo e profissional.

Nesse sentido, a realização da pesquisa acerca do estigma entre os jovens moradores de favelas 
de outras regiões possibilita assim uma análise e compreensão profunda acerca dos impactos sociais 
provocados por habitar em um local de moradia irregular. 

Os resultados da pesquisa contribuirá para conscientização do cidadão sobre a importância do 
seu papel em sociedade, incentivo a ter autonomia, desmistificar o estigma de ser um morador de favela 
e não ser capaz de buscar crescimento pessoal. Enfatiza ainda o crescimento profissional através da 
educação, cultura e políticas públicas. Os dados obtidos com a pesquisa poderão dar subsídios às futuras 
intervenções por instituições públicas ou privadas.

METODOLOGIA

Foi realizada a metodologia quantitativa em delineamento de pesquisa de campo, com corte 
transversal para a coleta dos dados em duas escolas, uma municipal e outra estadual, que atendem aos 
adolescentes estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, residentes na Vila 
Castelo Branco localizada na Cidade de Montes Claros no estado de Minas Gerais. A amostra assumiu 
caráter censitário, para a pesquisa convidou-se todos os jovens matriculados nas escolas parceiras e que 
residiam na comunidade pesquisada.

Considerando o contato inicial com cada instituição, atenderam aos quesitos da pesquisa 20 
turmas da escola estadual. Essas são distribuídas: no período matutino uma turma do 8º ano, três turmas 
do 9º ano, quatro do 1º ano, quatro do 2º ano, três do 3º ano e no período vespertino uma turma do 6º 
ano, uma do 7º ano, e três do 8º ano. Na escola municipal convidou-se a participar duas turmas do 8º ano, 
e três do 9º ano em curso no período matutino. Em todas essas foi explicado os objetivos da pesquisa e 
convidou-se aos estudantes que residiam na comunidade a participar. Para esses foi encaminhado Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e carta convite explicando a pesquisa para a apresentação 
aos pais, ou responsáveis, e consequente anuência a participação de seu filho(a) na pesquisa.

A participação, de livre e espontânea vontade, por parte do adolescente que devolveu a autorização 
assinada, se deu considerando responder a um questionário semiestruturado, autoaplicável e de fácil 
compreensão, com tempo estimado de 20 minutos para responder. O mesmo foi baseado no modelo de 
questionário criado e aplicado por Soares (2011), contemplando questões abertas e fechadas acerca do 
objeto de estudo. 

O questionário contempla três blocos de questões, sendo eles: Bloco A) Perfil socioeconômico, 
que contempla dados de identificação e aspectos sociodemográficos; Bloco B) Local de moradia, com 
itens que investigam características físicas da localidade e da moradia em que residem; e, Bloco C) 
Análise do estigma dos jovens moradores da comunidade, com itens que contemplam as percepções 
dos jovens sobre suas vivências em residir em uma favela. Tal instrumento contém 37 questões que se 
subdividem em 54 itens, sendo 33 fechados e 21 itens abertos.

Os pesquisadores que retornaram as escolas para buscar os documentos (TCLES e questionários) 
devolvidos. Os dados coletados foram tabulados e organizados para melhor compreensão dos resultados 
obtidos e procedeu-se as análises descritivas.

A pesquisa atende aos parâmetros éticos da resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
– CNS, no qual se compromete a manter o anonimato dos participantes da pesquisa e se responsabiliza 
por qualquer eventualidade durante a realização da mesma (BRASIL, 2012). É importante ressaltar que 
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a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, número 1.419.139.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estigma tem sido objeto de estudo de vários autores, Goffman (1891/2004), Melo (1999), 
Jodelet (2004), Longo (2012), entre outros. Esses indicam que o local de origem e a origem social na 
maioria das vezes são fatores determinantes para a geração de estigma. 

Ao realizar o levantamento de dados na Escola Estadual e na Escola Municipal parceiras foram 
identificados 38 alunos residentes na Vila Castelo Branco. Todos foram convidados a participar a 
responder a pesquisa, no entanto, somente 17 alunos participaram. Dos 21 que não participaram alguns 
porque não foram autorizados pelos pais e os demais não trouxeram os instrumentos, quais sejam o 
TCLE e o questionário preenchido.

Durante o levantamento dos alunos que atendiam os critérios de inclusão da pesquisa verificaram-
se a infrequência de alguns desses. Tais faltas podem estar relacionadas ao fator distância. Isso porque 
as escolas estão situadas há uma grande distância da Vila Castelo Branco, onde esses residem. Além da 
distância, há uma avenida de trafego intenso que separa a comunidade da região em que se localizam 
as escolas que atendem aos moradores do aglomerado. Essas características podem ter promovido a 
infrequência dos alunos.

O município de Montes Claros-MG, em diferentes administrações realizou diversos trabalhos de 
campo, cadastramentos, aplicação de questionários socioeconômico, entre outros levantamentos, com 
o objetivo de elaborar projetos e conseguir financiamentos para intervenções e melhorias no local. No 
entanto, esses vários levantamentos realizados ao longo de décadas não culminaram em melhorias para o 
local, por inúmeros motivos, falta de interesse político, falta de recurso financeiro, entre outros. Devido 
ao excesso de pesquisas na Vila Castelo Branco, e na descrença de melhorias ou de contribuição desses 
levantamentos os moradores se tornaram resistentes a quaisquer pesquisas. Essas informações emergiram 
de modo espontâneo durante a coleta dos dados, apesar de não comporem o escopo da pesquisa, parecem 
ser dignos de nota para a presente discussão.

Além disso, apesar de informar que a pesquisa não tem relação alguma com questões partidárias 
ou políticas, o período da realização do estudo coincidiu com ano de eleições municipais, o que gerou 
certo desinteresse e desconfiança na pesquisa.

Outro aspecto importante que contribuiu para a resistência na participação na pesquisa refere-se 
ao fato de que para participar o jovem aluno automaticamente se autodeclararia morador da Vila Castelo 
Branco. Logo, participar da pesquisa considerou assumir a sua origem social, através do seu local de 
moradia, o que acarretou em discriminação posteriormente. Em conversa com alunos sobre a resistência 
em participar da pesquisa, alunos que não são moradores da Vila Castelo Branco informaram que os 
alunos moradores da referida favela tem vergonha de se assumir como pertencentes a esse local. Haja 
vista que aqueles que se assumem, ou são descobertos, como moradores da favela sofrem bullying e 
discriminação através de brincadeiras de “péssimo gosto” (sic), tais como, piadas, chacotas e apelidos. 
Isso foi verificado na prática, durante a apresentação da pesquisa, alunos não participantes, chamavam os 
colegas moradores da Vila Castelo Branco, com as seguintes denominações: “casteleira”, “pé de poeira”, 
entre outros. Tal consideração leva a reflexão de que nem todos os jovens assumiram-se como residentes 
da referida comunidade.

Os 17 alunos que aceitaram, ou foram autorizados pelos pais ou responsáveis, responder os 
instrumentos estão descritos quanto a distribuição de turmas conforme demonstra o Quadro 1. Desses, 
todos responderam completamente ao questionário da pesquisa.
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Quadro 1 – Descrição Das Escolas E Alunos Pesquisados

E
SC

O
L

A

T
U

R
N

O

T
U

R
M

A

Alunos por 
turma

Residentes da Vila 
Castelo Branco

Participantes da 
pesquisa

Não autorizados 
participar da pesquisa

E
sc

ol
a 

E
st

ad
ua

l

M
at

ut
in

o

8º I 34 3 1 2
9º I 39 1 0 1
9º II 39 1 1 0
9º III 38 4 3 1
1º I 40 2 0 2
1º II 41 3 1 2
1º III 45 2 2 0
1º IV 41 1 0 1
2º I 40 0 0 0
2º II 37 0 0 0
2º III 32 1 1 0
2º IV 31 0 0 0
3º I 37 1 1 0
3º II 35 0 0 0
3º III 27 0 0 0

Ve
sp

er
tin

o

6º I 17 2 1 1
7º I 26 1 0 1
8º II 35 2 0 2
8º III 25 1 0 1
8º IV 19 2 1 1

E
sc

ol
a 

M
un

ic
ip

al

M
at

ut
in

o

8 º A 34 4 1 3
8º B 34 4 2 2
9º A 33 2 2 0
9º B 28 1 0 1
9º C 31 0 0 0

TOTAL 838 38 17 21

Fonte: Coleta direta, 2016.

Considerando as características sociodemográficas, 11 (65,71%) são meninas. Quanto as idades 
dos alunos pesquisados 4 (23,53%) tinham entre 11 e 13 anos, 10 (58,82%) tinham 14 a 16 anos e os 
demais, 3 (17,65%) alunos apresentam idade entre 17 e 19 anos. Quanto ao estado civil, 2 (11,77%) são 
casados, e os demais são solteiros ou namoram. Quanto aos filhos, 2 (18,18%) das 11 respondentes tem 
filhos pequenos, sendo que uma dessas encontrava-se casada à época da pesquisa. 

Quanto à religião os jovens se descrevem de acordo com a visualização no Gráfico 1, 6 (35,29%) 
são católicos, 10 (58,82%) são protestantes, e 1 (5,88%) declarou não possuir religião.
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Gráfico 1 – Distribuição quanto a grupo religioso.

Fonte: Coleta direta, 2016.

No que se refere à percepção racial, os jovens se descrevem como o Gráfico 2, onde um número 
significativo de alunos se auto classificaram como indígena, 4 (23,53%), quantidade maior que o número 
de alunos que se auto classificam como preto, apenas 3 (17,65%). Tal dado pode indicar desconhecimento, 
por parte desses alunos, acerca do significado das categorias raciais, em especial a categoria indígena, ou 
que os mesmos não foram fidedignos em suas respostas, ainda que, existe um grupo de indígenas, maior 
do que a média regional residente na comunidade Vila Castelo Branco.

Gráfico 2 – Distribuição racial

Fonte: Coleta direta, 2016.

Esses dados também demonstram a resistência em se autoclassificar como preto. Nesse caso, esses 
alunos podem ter preferido à categoria moreno, muito utilizada no discurso popular, e que simboliza bem 
a mistura racial brasileira, como explicitado por Freyre (2002). No que se refere à categoria preto, Telles 
(2003) afirma que a categoria negro é mais utilizada no cotidiano das relações raciais do que a categoria 
preto, pois apresenta uma conotação menos negativa, além de ressaltar mais a questão do orgulho e 
a identidade étnica racial da população de cor. Porém, essa categoria não é aplicada pelo sistema de 
classificação racial oficial, utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, por isso 
a categoria negro não foi adotada nesta pesquisa.

Com a finalidade de obter o perfil socioeconômico dos sujeitos questionou-se os mesmo tinham 
profissão, somente 2 (11,76%) dos alunos responderam que sim. Também foi indagado se os mesmos 
estavam trabalhando, 3 (17,65%) alunos disseram que sim. Esses dados refletem na baixa renda informada 
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pelos pesquisados, 15 (88,24%) alunos não possuem nenhuma renda e apenas 2 (11,76%) responderam 
que recebem menos de um salário mínimo.

Torna-se relevante demonstrar as características estruturais das moradias do aglomerado Vila 
Castelo Branco. No que se refere à condição do domicílio, 12 (70,59%) são alugados; 1 (5,88%) é cedido; 
1 (5,88%) doado; 2 (11,76%) alugado e 1 (5,88%) invadido. Quanto ao tipo de residência: 15 (88,24%) 
são casas; 1 (5,88%) é composto por apenas um cômodo; e, 1 (5,88%) constitui-se de um barracão. E, 
no que se refere ao tempo de moradia no imóvel, 1 (5,88%) reside a menos de 1 ano, 4 (23,53%) de 1 a 
3 anos, 7 (41,18%) de 3 a 10 anos, 5 (29,41%) de 10 a 20 anos.

Para melhor compreender o impacto de ser morador de um aglomerado torna-se necessário 
conhecer o perfil do aglomerado. Deste modo, o questionário aplicado aos alunos contemplou um bloco 
de questões sobre o local de moradia.

Quadro 2 – Características do Local de Moradia

IT
E

M

PERGUNTAS

SIM NÃO

Fr
eq

uê
nc

ia

Po
rc

en
ta

ge
m

Fr
eq

uê
nc

ia
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1 Você gosta do local onde mora? 14 82,35% 3 17,65%
2 Você se interage com a vizinhança? 14 82,35% 3 17,65%
3 Você frequenta associação dos moradores? 0 0% 17 100%
4 O local onde mora existe lazer para as crianças e 

adolescentes? 2 11,76% 15 88,24%
5 Tem Praça? 2 11,76% 15 88,24%
6 Participa de algum grupo de jovens/ Comunidade Religiosa, 

Grupo de Esportes ou outro grupo? 8 47,06% 9 52,94%
7 Você frequenta quadra de esporte fora da comunidade? 6 35,29% 11 64,71%

Fonte: Coleta direta, 2016.

Conforme pode ser observado no item 1 no Quadro 2, os entrevistados foram interrogados se 
gostam do local de moradia, 3 (17,65%) disseram que não. Em seguida foi questionado se os mesmos 
se interagiam com a vizinhança, 3 (17,65%) disseram que não. Responderam ainda se frequentavam 
associação de moradores, 17 (100,00%) responderam que não. Quando interrogados sobre a localidade 
onde moram existe lazer para crianças e adolescentes e se neste local havia praça, 15 (88,24%) disseram 
que não. Também foram questionados se participam de grupos de jovens/ comunidade religiosa, grupo de 
esportes ou outro grupo, 9 (52,94%) disseram que não. Por fim, foi questionado se os mesmos frequentam 
quadra de esportes fora da comunidade, 6 (35,29%) disseram que sim.  

Pode se inferir que o local de moradia não favorece aos mesmos espaços de participação social, 
lazer e esporte, visto que boa parte dos respondentes buscam outras comunidades para a prática de 
esportes. Segundo Barros e Mattedi (2006), é comum a falta de lazer, ou de espaços púbicos, caraterísticas 
comuns de periferias ou bairros pobres. Até mesmo quando os jovens buscam alternativas de lazer em 
outros bairros, esses enfrentam dificuldades de mobilidade e locomoção. Praticar algum esporte na rua 
se torna algo inviável, devido ao intenso tráfego de veículos e pela poeira das ruas sem asfalto. Os 
locais públicos ideais para o lazer, como parques e praças, se encontram nos bairros mais ricos, cujos 
moradores quase não os utilizam, preferindo frequentarem bares, casas noturnas ou grandes centros 
comerciais. Porém, o espaço desprezado pelos mais ricos é frequentado pelos seus empregados, como 
babás, e empregados domésticos. 

A literatura sugere que o jovem envolvido nos estudos não tem tempo para o crime, uma vez que 
ele gasta o seu tempo aprendendo valores e princípios estabelecidos socialmente. Entretanto, quando 
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esse jovem não tem nada para fazer nos seus momentos de lazer e nos finais de semana desfaz o processo 
supracitado, obrigando os educadores a refazê-lo a cada novo início de semana (BARROS; MATTEDI, 
2006). Nesse sentido, reconhece-se aspecto de vulnerabilidade social na comunidade que não apresenta 
recursos de lazer reconhecidos por boa parte dos jovens.

Visando atingir ao objetivo central da pesquisa, considerou-se ainda um bloco de perguntas 
relacionadas ao estigma social. O Quadro 3 apresenta os dados obtidos através deste grupo de 
questões.

Quadro 3 – Questões Acerca do Estigma
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1 Você se sente excluído da sociedade por ser um morador da vila 
castelo branco? 7 41,18% 10 58,82%

2 Sua percepção de residir nesta comunidade faz com que você se 
sinta afastado da sociedade? 6 35,29% 11 64,71%

3 Ser um morador da Vila Castelo Branco tem prejudicado você? 6 35,29% 11 64,71%
4 Você se sente inferior aos outros jovens que não moram na Vila 

Castelo Branco? 4 23,53% 13 76,47%
5 Você se sente muito sozinho? 3 17,65% 14 82,35%
6 Os outros pensam que você não possa alcançar muito na vida? 8 47,06% 9 52,94%
7 Você se sente capaz de contribuir com a sociedade? 12 70,59% 5 29,41%
8 Você sente que tem boas qualidades? 16 94,12% 1 5,88%
9 Você tem planos para o futuro? 16 94,12% 1 5,88%
10 Você contribui na comunidade em que mora? Ex. Ajuda ou realiza 

atividades ou campanhas comunitárias, etc. 2 11,76% 15 88,24%

11 A comunidade, a Vila Castelo Branco em que você mora oferece 
oportunidade para você? 0 0% 17 100%

Fonte: Coleta direta, 2016.

Conforme pode ser observado item 1 do quadro 3, foi indagado aos sujeitos participantes da 
pesquisa se estes se sentem excluídos da sociedade por serem moradores da Vila Castelo Branco, 7 
(41,18%) responderão que sim. Pode-se inferir que o local de moradia gera um estigma da origem, 
ou seja, um preconceito acerca do local em que está inserido, no entanto, isso não é percebido pela 
maioria. 

Foi questionado se o fato de residirem em um aglomerado fazia com que se sentissem mais 
afastados da sociedade, 6 (35,29%) disseram que sim. Visando aprofundar mais sobre o estigma em 
relação ao local de moradia, foi indagado aos pesquisados se o fato de serem moradores da Vila Castelo 
Branco têm prejudicado-os, 6 (35,29%) disseram que sim. Onde alguns relataram ter que procurar outra 
comunidade para ter acesso a diversos serviços, principalmente postos de saúde e escola. 

Ao questionar aos alunos se estes se sentiam inferiores aos outros jovens que não residiam na 
Vila Castelo Branco, 4 (23,53%) informaram que sim. Inferindo sobre a interação social verificou-se 
que estes se sentem muito sozinhos, 3 (17,65%) responderam que sim. Procurando compreender acerca 
de como esses alunos são vistos pela sociedade, foi questionado aos estudantes se as pessoas com quem 
eles convivem fora do aglomerado consideram que eles possam ter sucesso na vida, 8 (47,06%) alunos 
disseram que sim.

Foi indagado aos estudantes se estes se sentem capazes de contribuir com a sociedade, 5 (29,41%) 
falaram que não. Também foi perguntado se estes se veem detentores de boas qualidades, apenas 1 
(5,88%) informou que não. Também foi questionado aos alunos se os mesmos têm planos para o futuro, 
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1 (5,88%) respondeu que não. Questionou-se aos alunos se os mesmos contribuem com a comunidade 
em que mora, 15 (88,24%) informaram que não. Por fim, foi indagado aos alunos se a comunidade onde 
eles residem, a Vila Castelo Branco, oferece oportunidades para os mesmos, a resposta foi unanime, 17 
(100,00%) responderam que não.

A partir dos trabalhos de Goffman (1891/2004), tornou-se conhecido a importância do impacto 
do estigma nas relações sociais. As formas de estigmas com o passar do tempo foram se modificando, 
não se restringindo apenas as classificações físicas. Essas foram ampliadas às formas de manipulação 
e manutenção do controle social, como salientado por Silva e Ávila (2015). Tais autores consideram, 
hodiernamente, que: O estigma projeta ao estigmatizado a condição de desacreditado, diferenciando a 
condição de acordo com a visualidade e pensamento de seu sinal exterior, tornando-o menos humano e 
fazendo senti-los de tal maneira (SILVA; ÁVILA 2015).

A estigmatização opera de forma velada, através de práticas e condutas sociais de um grupo em 
relação ao outro na vida cotidiana. Tais acabam por se naturalizar, frente a sua frequência e caráter de 
normalidade. Isso faz com que muitos indivíduos, aos serem indagados sobre a presença de estigma, 
no dia a dia, respondam que não percebem que são afetados nessa característica. Essa não percepção 
contribui para a manutenção das relações estigmatizadoras, bem como da desigualdade social. 

De acordo com Bacila (2014) as classes privilegiadas, reconhecidas como “normais”, se valem 
da manutenção das condições de estigmatização de outros grupos. Aqueles, inclusive, sustentam tal 
situação de modo a manter seu status quo (privilegiado). Paralelamente, os estigmatizados acabam por 
receber o resto das relações e recursos, em tratamento muitas vezes desumano. Nesse sentido, o autor 
sugere que a estigmatização opera como elemento de neutralização institucional por assumir que tal 
funcionamento (excludente) neutraliza qualquer tentativa de alteração das relações de poder promovida 
pelo(s) grupo(s) estigmatizado(s). Esses, por serem e se reconhecerem como desvalorizados (ou ter seu 
valor reduzido) enquanto pessoas abandonam qualquer tentativa de revolução.

De modo similar, ao analisar o jovem morador de periferia Silva e Ávila (2015) afirmam que a 
identidade social criada para estes não os favorece. Ao contrário, sobre os jovens moradores de periferia 
incidem ao menos três tipos de estigmas que prejudica a sua identidade social, sendo eles: a idade, a 
pobreza e o estigma em relação ao local de moradia. Associados a esses três estigmas os jovens ainda 
enfrentam outros graves problemas, como por exemplo, o de desenvolvimento psicológico. Nesse 
processo de maturação, além de lidar com alterações de hormônios, medos, insegurança e conflitos 
que são típicos desta fase (adolescência) tais jovens devem lidar ainda com outras questões. Para citar 
algumas, se tem que para a formação de sua identidade, enquanto pessoa – momento que se estabelecem 
como indivíduos em relação com o mundo – muitas noções de juízo moral tendem a ser relativizadas 
(em função do ambiente em que estão inseridos). A construção do papel social que lidam futuramente, é 
muitas vezes rotulado pela sua “menor idade” que costuma ser associada a imagens de inconsequência, 
originadores de tensão e provocadores de situações nos campos de indisciplina e regras, tornando a visão 
sobre si como a de sujeitos desequilibrados ou pouco confiáveis.

Deste modo, a fase que estes jovens estavam vivenciando, à época da pesquisa, é considerada 
muito delicada, por ser uma fase de transição para a idade adulta, momento aquele tipicamente reconhecido 
por enfrentamento de crises (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006). E, o fato de serem moradores de 
favelas, ambiente que na maioria das vezes não disponibiliza acesso à saúde, esporte, educação e lazer é 
um ambiente propicio a criminalidade (BARROS; MATTEDI, 2006). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na pesquisa bibliográfica e nas respostas dos entrevistados foi possível inferir que esses, 
fazem parte de famílias que vivem em um assentamento irregular com baixas condições econômicas, 
sem infraestrutura adequada ou acesso a equipamentos e serviços públicos, tais como escola, posto de 
saúde e área de lazer. Deste modo, torna-se necessário o investimento em políticas públicas para que o 
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local (entre outros similares) seja contemplado com programas habitacionais e de infraestrutura básica, 
itens indispensáveis para a manutenção de uma boa qualidade de vida.

Observou-se informalmente, durante a apresentação da pesquisa (no momento das aulas dos 
participantes) que entre os alunos ocorrem brincadeiras com denominações pejorativas em relação ao 
local de origem. Tais comportamentos exemplificam como as formas de estigmatização ocorrem de forma 
imperceptível, através de brincadeiras e apelidos no decorrer da vida cotidiana, em especial no ambiente 
escolar, para os sujeitos. Mesmo com o comportamento de bullying explícito, nas verbalizações, nenhum 
dos envolvidos na situação (emissores, espectadores - entre eles professor ou vítimas) reconheceram a 
gravidade da produção e reprodução do processo de estigmatização.  O fenômeno Bullying é formado de 
pessoas e convívio social, no qual existe uma situação de violência, que pode ser física e/ou psicológica. 
Contudo, de forma diversa, o Bullying pode ser nomeado, vencido e encarado pelos agentes envolvidos 
e especialistas da situação (SILVA; FINELLI, 2012).

Deste modo, pode-se verificar a existência do estigma social. No caso dos jovens estudantes 
moradores da Vila Castelo Branco, estes são rotulados, recebem denominações pejorativas. Tais dados 
levam a inferir ainda que as escolas deveriam trabalhar conjuntamente aos alunos o tema da identidade 
e diversidade social, para que brincadeiras como estas pudessem não ocorrer, evitando inúmeros 
problemas psicológicos, evasão escolar, e até mesmo casos de bullying. Isso porque reconhece-se que 
o ambiente escolar é o espaço da diversidade e todos os temas que afetam diretamente os alunos devem 
ser trabalhados na sala de aula, contribuindo assim para uma sociedade plural, inclusiva, ciente de sua 
diversidade social. 

O estigma gerado por causa do local de origem pode promover várias consequências a esses 
jovens, desde impactos sociais como dificuldades de ascensão social e exclusão social, até impactos 
psicológicos, como comprometimento da autoestima. Pode-se inferir que morar em favela contribuiu 
para a construção de uma identidade social negativa de alguns dos indivíduos, bem como contribuiu para 
a percepção daqueles sobre sua exclusão e marginalização de diferentes grupos sociais.

Por fim, espera-se que tais resultados contribuam para o desenvolvimento de reflexões sobre o 
tema. Reconhece-se que apesar da limitação quanto ao número de respondentes, as formas de produção 
desses são indicativas de que o tema não se esgota nesses dados, assim, pode-se pensar em ampliação do 
grupo amostral, por exemplo, com a consideração de jovens de outras comunidades da mesma cidade, ou 
de outras cidades, de modo a ampliar as percepções aqui descritas. Tal proposta, porém, foge ao escopo 
dessa pesquisa, ficando indicada para realização futura.
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