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Introdução 

O conceito de estigma faz parte duma tradição sociológica na qual se inclui Erving Goffman, que em 1963, teve o 

mérito de publicar um livro compilando os estudos até então existentes sobre o conceito e acrescentando sua leitura e 

interpretação do mesmo. Este livro foi o marco inicial para uma série de estudos que a partir daí se engendraram 

culminando com a reformulação conceito sendo então acrescida a adjetivação “territorial” por Loïc Wacquant em 2005. 

A pertinência em se falar de estigma hodiernamente se justifica tendo em vista exemplos tais como o da pesquisa de 

campo realizada na cidade de Montes Claros tendo em vista o ordenamento territorial intraurbano marcado pelos 

processos de desigualdades socioespaciais e pela estigmatização territorial de alguns destes espaços. A pesquisa foi 

realizada durante o mestrado em Desenvolvimento Social do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Social – 

PPGDS da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES e buscou conhecer uma determinada realidade e 

aprofundar-se tanto teórica quanto empiricamente e para isso foi escolhido o método de estudo de caso. Este método foi 

escolhido de modo a favorecer um maior esclarecimento dos temas em tela, haja vista os mesmos serem complexos: 

estigmatização territorial, desigualdades sociais, ordenamento territorial e representações sociais são temas que cada 

qual exige um grande esforço empírico e teórico para serem esclarecidos. 

O estigma é definido como “a situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena” (GOFFMAN, 

1988, p.7) [1] se constituindo em uma forma da sociedade categorizar as pessoas em seu conjunto total de atributos, 

permitindo-lhes se inserirem num ou noutro grupo, mas ao mesmo tempo, também inviabilizando sua participação em 

outros: “os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas” 

(GOFFMAN, 1988, p.12/13). 

Goffman (1988), um dos membros da Escola de Chicago, foi quem compilou os estudos acerca dos estigmas 

presentes até a década de 50 e 60, e juntamente com suas próprias pesquisas, identificou a existência de três categorias 

de estigmatizados, dentre elas os estigmas de tribo, raça e nação ao qual Wacquant (2006) [2] relaciona o estigma 

territorial. Esta tem efeitos de descrédito sobre locais e também sobre seus moradores, os quais passam a se depreciarem 

mutuamente, resultando em efeitos de exclusão por vezes redobrados. Na obra de Elias e Scotson (2000) [3] embora não 

apareça o conceito de estigmatização territorial, o que acontece em Winston Parva é justamente algo desta ordem; a 

separação da cidade em duas partes, nas quais um determinado espaço e seus moradores são estigmatizados e excluídos 

por outra parcela da população, objetivando manter uma situação de privilégio e poder estabelecidos. 

A aproximação do conceito de estigma aos estudos territoriais foi feita por Wacquant (2005) [4] quando este postulou 

que a marginalidade avançada se caracteriza pela tendência em se acumular em determinadas áreas da cidade, em 

“núcleos duros” ou “áreas paralisadas”, claramente identificadas socialmente como abismos urbanos, locais de privação, 

imoralidade, violência, de pobreza, dentre outros. Concomitantemente aos discursos de demonização, vindos do 

exterior, no plano interior de tais locais há o enfraquecimento dos laços coletivos, das solidariedades locais e que 

acabam confirmando as percepções negativas que se fazem acerca do bairro. Além disso, a marginalidade avançada 

“tende a concentrar-se em territórios isolados e claramente circunscritos” (WACQUANT, 2006, p.27), percebidos como 

lugares de perdição, onde só circulam os desviantes e resíduos da sociedade. Este avanço da marginalidade favorece 

cada vez mais a estigmatização das pessoas com base em seus territórios, em seus locais de residência. Tais territórios 

trazem a marca dos discursos de descrédito advindos das interações da vida cotidiana e dos discursos jornalísticos, 

políticos, burocráticos e científicos, sendo que, se a pobreza e a pertença étnica já são fatores de estigma, tais discursos 

somam-se a estes por intermédio de uma mácula localizada: a depreciação de seus territórios. 

Seguindo esta linha de estudos, a pesquisa se desenvolveu nos anos de 2012 a 2014, tendo como objetivo geral i) 

Identificar a representação que os moradores de um bairro
1
 estigmatizado, o Cidade Conferência Cristo Rei, 

 
________________ 

Apoio financeiro: Bolsa da CAPES, no período de 2012-2014. 

 
1 Em Montes Claros não há uma delimitação dos bairros existentes. Não há uma territorialização legalizada e implementada pela Prefeitura 

Municipal; tampouco há fiscalização. O que há são uma série de loteamentos cadastrados mas que não condizem com o crescimento urbano real 

observado, haja vista o surgimento frequente de novos loteamentos e também ocupações ilegais. Apesar disso, a nomenclatura bairro se firma na 

cidade mediante o reconhecimento dos moradores que passam a delimitá-lo, a reconhecer seus limites territoriais e assim construírem seu espaço. 

Neste trabalho, opta-se por falar bairro tendo em vista, sobretudo este reconhecimento que os próprios moradores já trazem em sua fala. 

A PERTINÊNCIA DO CONCEITO DE ESTIGMA TERRITORIAL COMO 

CATEGORIA DE ANÁLISE DO CONTEXTO SÓCIO-URBANO 



 

popularmente conhecido como “Feijão Semeado”, têm com relação ao seu lugar de residência e às suas relações 

interpessoais neste contexto 

 

 

 

Material e métodos 

A pesquisa se desenvolveu com base em um estudo de caso e foi escolhido o bairro Cidade Conferência Cidade 

Cristo Rei, devido a uma série de fatores e dentre eles, o fato do bairro ser considerado uma favela de acordo com os 

dados do IBGE (2010) [5] e passar por uma série de situações de vulnerabilidade social e de depreciações, que o 

caracterizam como um bairro estigmatizado. 

A metodologia escolhida foi a pesquisa quanti-qualitativa, com a coleta de dados junto ao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2010), na 11ª Região Integrada de Segurança Pública – RISP (2012) e no banco de 

dados da pesquisa realizada por Rodrigues et al (2011) [6]. Em seguida houve a elaboração de gráficos e tabelas 

utilizando o programa Microsoft Office Excel 2007, que permitiram uma visão descritiva tanto da cidade de Montes 

Claros quanto do próprio bairro estudado.  

A etapa subsequente, predominantemente qualitativa, caracterizou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas 

com uma amostra de moradores do bairro Cidade Cristo Rei, que foram estudadas com base na análise de conteúdo, 

sendo que a escolha dos entrevistados ocorreu com base em três critérios (divisão espacial do bairro; gênero e geração).  

 

Resultados e discussão 

Ao estudar a especificidade do bairro Cidade Conferência Cristo Rei verificou-se que o mesmo é um aglomerado 

subnormal, uma região de precariedade material e que passa por uma outra forma de precarização verificada mediante a 

depreciação do território e de seus moradores. Esta depreciação se verifica mediante os discursos que se constroem 

acerca do bairro e através do preconceito, do estigma que seus moradores sofrem. O trabalho de Rocha e Martins (2006) 

[7] e o de Santos (2011) [8] trazem esta dimensão de estigma vivenciada pelos moradores e as entrevistas realizadas 

com os mesmos reiteram os dados. 

Dentre os resultados obtidos assinala-se o sentimento de pertença em que todos os moradores entrevistados 

mostraram que têm um vínculo afetivo positivo com o bairro. Relatam que “gostam” do bairro, que “cuidam” dele, que 

“não pensam em se mudar”, evidenciando sentimento de pertença que vai além dos problemas lá enfrentados. A 

primeira imagem do bairro, verificada mediante a pesquisa realizada foi esta: de um lugar bom de se viver. 

Apesar do afeto e do cuidado que os moradores têm com seu local de residência, os mesmos conseguem adotar 

distanciamento necessário para analisar criticamente sua realidade. Os moradores apresentaram como “o negativo do 

bairro” aquelas características que o fazem ser visto como ruim e que dificultam inclusive o próprio desenvolvimento 

social do mesmo: falta de opções de lazer, o excesso de violência, a atuação policial abusiva, são fatores assinalados 

como negativos e aspectos básicos tais como limpeza urbana, calçamento das ruas e rede de esgoto são mostrados como 

faltosos. 

O estigma é algo que os moradores reconhecem como presente em suas vidas sendo que atualmente relatam estar 

menos frequente que há umas décadas. Alguns moradores, por outro lado, afirmam nunca terem sido discriminados pelo 

seu local de residência. Esta categoria foi a que os moradores mostraram maior facilidade para falar sobre e relatam 

situações ocorridas no trabalho/emprego, em serviços de Educação e Saúde ou em outras situações de prestações de 

serviços diversos. 

Sobre o estigma, os moradores registram-no como algo que faz (ou fez) parte do seu cotidiano. O estigma de morar 

no “Feijão Semeado” é verificado mediante a falta de tratamento ritualístico que Goffman (1988) refere ser comum às 

relações sociais, um respeito que é ministrado ao seu grupo de iguais e que, considera-se que o morador do bairro é 

indigno dele. É verificado em privações objetivas, tais como a negação do emprego, também descrita por Goffman 

(1988) e Elias e Scotson (2000) como uma forma de cerceamento às oportunidades por um grupo. O estigma se mostra 

mediante a utilização de termos pejorativos, discriminatórios, vexatórios, apresentados inclusive no espaço público. 

 

 

Conclusão 

No presente trabalho, a tarefa de pesquisar estigma e representações sociais com base num estudo de caso do “Feijão 

Semeado” se mostrou complexa, tanto teórica quanto empiricamente. Foi possível perceber que as representações 



 

sociais dos moradores do Cidade Conferência Cristo Rei perpassam por duas ordens valorativas: uma visão positiva, 

engendrada pelo sentimento de pertença que os moradores nutrem com relação ao bairro e uma visão negativa, 

fundamentada na existência de problemas reais e que dificultam o desenvolvimento do bairro. 

Por intermédio desta pesquisa verificou-se que há uma difícil tarefa a que se dedicam os moradores do Cidade 

Conferência Cristo Rei: a de vencer o estigma de ser favelado, de ser do “Feijão Semeado”. Ou seja, é a tarefa de se 

fazer reconhecer enquanto um bairro da cidade de Montes Claros em sua singularidade, mesclando tanto aspectos 

positivos e socialmente valorizados quanto aspectos problemáticos, que ao invés de serem tomados como fonte de mais 

estigmas, devem ser olhados enquanto problemas sociais e para eles buscar solução.  
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