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RESUMO 

 

 

As minhas inquietações se deram como professora do Colégio Estadual da Polícia Militar de 

Goiás (CEPMG) Waldemar Mundim.  O que me chamou mais a atenção foi o fato de que 

alguns estudantes residentes do Residencial Orlando de Morais, localizado na região norte de 

Goiânia, chegavam atrasados na sala de aula frequentemente e eram referidos, por seus pares, 

de modo jocoso, como “pé de toddy”. O Residencial Orlando de Moraes, bairro de Goiânia de 

moradia dos estudantes, corpus dessa pesquisa, localiza-se às margens da GO 462, saída para 

o município de Santo Antônio de Goiás, que fica distante oito quilômetros da Vila Itatiaia, 

onde está  a escola, o CEPMG Waldemar Mundim. O bairro não fica tão distante da escola, 

no aspecto geográfico. No entanto, o acesso é prejudicado pela escassez das linhas de ônibus. 

A insígnia “pé de toddy” é uma das muitas formas com que outros estudantes se referem a 

esses colegas, uma maneira pejorativa de se referir a quem mora no bairro que selecionei para 

a pesquisa. Tais estudantes, muitas vezes se apresentam com os sapatos sujos da terra 

vermelha que caracteriza o solo da região. Eu comecei a perceber que há uma questão 

identitária que transita entre o sujeito e seu espaço de vida. O intuito substancial desta 

pesquisa foi conhecer a construção do estigma no espaço escolar e desvelar a identidade dos 

estudantes chamados pelos seus pares de “pé de toddy”, assim também como analisar suas 

trajetórias por meio de suas cartografias, suas identidades. Este estudo se concentrou no 

diálogo com cinco estudantes – e suas famílias, todos da escola CEPMG, moradores do 

Residencial Orlando de Morais. Identifiquei três categorias de estigmas: (1) o estigma 

externo, de fora para dentro do residencial, ou seja, em espaços externos do Residencial 

Orlando de Morais; (2) o estigma externo atribuído aos estudantes desse bairro pelos colegas 

do CEPMG e pela chefia disciplinar; (3) o estigma interno, construído entre alguns moradores 

do Residencial Orlando de Morais, aqui denominado de rixas dos “povos lá de cima” e 

“povos lá de baixo”, termos expressos por alguns dos interlocutores. Para trabalhar os 

conceitos de estigmas e delinquência juvenil, procurei pelos estudos do pesquisador e 

sociólogo Norbert Elias e do professor John L. Scotson, no livro Os estabelecidos e os 

outsiders (2000), que aborda a temática sociológica de questões importantes da atualidade, 

como a violência, a discriminação e a exclusão social. 

 

 

Palavras-chave: Estigmas. Estudante “pé de toddy”. Cartografia identitária. Exclusão escolar.  
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ABSTRACT 

 

 

My concerns came as a teacher at the State College of the Military Police of Goiás (CEPMG) 

Waldemar Mundim. What caught me most was the fact that some resident students from 

Residencial Orlando de Morais, located in the Northern region of Goiânia, often arrived late 

in the classroom and were jokingly referred to as “feet”. from toddy ”. Residential Orlando de 

Moraes, Goiânia neighborhood of student housing, corpus of this research, is located on the 

banks of GO 462, exit to the municipality of Santo Antonio de Goiás, which is eight 

kilometers from the Itatiaia Sector, where is the school , the CEPMG Waldemar Mundim. The 

neighborhood is not so far from the school, geographically. However, access is hampered by 

the shortage of bus lines. The “toddy's foot” badge is one of many ways other students refer to 

these peers, a pejorative way of referring to those who live in the neighborhood I selected for 

the survey. Such students often perform with the dirty red earth shoes that characterize the 

region's soil. I began to realize that there is an identity issue that transits between the subject 

and his living space. The substantial purpose of this research was to know the construction of 

the stigma in the school space and to unveil the identity of the students called by their peers 

“toddy foot”, as well as to analyze their trajectories through their cartographies, their 

identities. This study focused on dialogue with five students - and their families, all from the 

CEPMG school, residents of Residencial Orlando de Morais. I have identified three categories 

of stigmata: (1) the external stigma, from the outside to the residential, that is, outside the 

Residencial Orlando de Morais; (2) the external stigma attributed to students in this 

neighborhood by CEPMG colleagues and disciplinary leadership; (3) the internal stigma, built 

up by some residents of Residencial Orlando de Morais, here called the “peoples from above” 

and “peoples from below”, terms expressed by some of the interlocutors. To work on the 

concepts of stigma and juvenile delinquency, I searched for the studies of researcher and 

sociologist Norbert Elias and teacher John L. Scotson in the book The Established and the 

Outsiders (2000), which deals with the sociological theme of current important issues, such as 

violence, discrimination and social exclusion. 

 

 

Keywords: Stigmas. Student "pé de toddy". Identity cartography. School exclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Há uma solidão extremamente povoada. 

Não povoada de sonhos, fantasias, projetos, 

mas de encontros. 

Um encontro é talvez a mesma coisa que um 

devir ou núpcias. É do fundo desta solidão que 

se pode fazer qualquer encontro. Encontram-se 

pessoas (e às vezes sem jamais tê-las visto), 

mas também movimentos, ideias, 

acontecimentos, entidades.  

                                                                                                                

(DELEUZE; PARNET, 1998, p.14). 

 

 

É um desafio trabalhar a cartografia identitária nas tramas da diferença social. No 

sentido dicionarizado, cartografar significa “um conjunto de operações científicas, técnicas e 

artísticas para a elaboração de cartas geográficas e mapas” (FERREIRA, 2004, p. 41). Por sua 

vez, para Kastrup (2007), cartografar significa “acompanhar processos”, se arriscar na 

magnitude das pistas e na complexidade dos “rastros que investiga um processo de produção”. 

Isso significa que precisamos nos posicionar “à espreita” dos fatos ao nosso redor, mesmo que 

eles apareçam, em grande parte, no seio do invisível; todavia, tal atitude não nos dá a certeza 

de partilharmos algo. 

Kastrup continua, afirmando que o “[...] O processo cartográfico inspira a necessidade 

de estar atento, desperto e desacomodado”, sobretudo porque requer “atenção sensível, para 

que possa enfim, encontrar o que não conhecia, embora já estivesse ali como virtualidade” 

(KASTRUP, 2007, p. 21). Cartografar pressupõe estar atento às várias probabilidades de 

pensar pelos atributos do imprevisível, do encontro com o mundo simbólico das pessoas, no 

caso desse trabalho, os estudantes e seus familiares, sem ter a certeza de que será um bom 

encontro para os interlocutores e pesquisadores, pois é preciso um olhar sensível atento à 

abertura para partilhar outros mundos. 

Na linguagem imagética, o mapa funciona como um legalizar do discurso geográfico, 

tendo como função, na ciência, comunicar uma realidade, o começo e o término do processo 

cartográfico. Lima (2013, p. 117) corrobora essa afirmação, descrevendo que, “se o mapa é 

um discurso geográfico sobre o espaço, há nele uma estrutura narrativa a ser desvelada”.  

Notamos que o processo de cartografar é mais eivado de subjetividades do que se 

possa supor, uma vez que resulta dos olhares já desde o recorte de informações e a 

delimitação dos lugares. 
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As minhas inquietações nesse processo, se deram como professora do Colégio 

Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Waldemar Mundim, onde me pus a repensar 

minha prática educativa em sala de aula e fora dela. Isso ocorreu, pela primeira vez, quando 

me vi no imprevisível, com emoção, ouvindo o discurso de uma aluna de 13 anos de idade 

que tem que ficar, durante a madrugada, antes das 6 horas da manhã, esperando o ônibus no 

Residencial Orlando de Morais para chegar às 7 horas no CEPMG.
1
 Esse local de onde essa 

estudante sai não é tão longe do local onde fica o Colégio em que estuda (pode-se observar a 

distância pelo mapa da página 73). No entanto, a dificuldade de acesso desse bairro interfere 

no seu deslocamento, assim também como interfere em sua socialização no espaço da escola.   

A partir desse e de outros relatos similares, passei a observar o contexto escolar em 

que desenvolvia as minhas ações profissionais. Chamou-me ainda mais a atenção o fato de 

que alguns estudantes residentes do Residencial Orlando de Morais, localizado na região norte 

de Goiânia, frequentemente chegavam atrasados na sala de aula e eram referidos, por seus 

pares, de modo jocoso, como “pé de toddy”.  

O Residencial Orlando de Moraes, bairro de Goiânia de moradia dos estudantes, 

corpus dessa pesquisa, localiza-se às margens da GO 462, saída para o município de Santo 

Antônio de Goiás. Fica distante oito quilômetros do Setor Itatiaia, onde está a escola, o 

CEPMG Waldemar Mundim. O bairro não fica tão distante da escola, no aspecto geográfico. 

No entanto, o acesso é prejudicado pela escassez das linhas de ônibus.  

A insígnia “pé de toddy” é uma das muitas formas com que outros estudantes se 

referem a esses colegas, uma maneira pejorativa de se referir a quem mora no bairro que 

selecionei para a pesquisa. Tais estudantes muitas vezes se apresentam com os sapatos sujos 

da terra vermelha que caracteriza o solo da região, o que confere a alusão à cor do 

achocolatado “toddy”, alimento consumido por uma boa parcela dos jovens brasileiros. Desse 

modo, comecei a perceber que há uma questão identitária que transita entre o sujeito e seu 

espaço de vida, e por isso achei importante conhecer melhor esse lugar de onde veem os 

estudantes, lugares que, inclusive, em suas narrativas, são descritos como perigosos. 

De acordo com a LDB/2013 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) à escola, de 

modo amplo, foi delegada a responsabilidade de tentar construir uma sociedade que proponha 

a inclusão dos considerados “diferentes”, levando em conta a diversidade étnico-racial, 

                                                           
1
  Antes de 2017 a sigla era CPMG, mas mudaram para CEPMG, pois a Superintendência Executiva da 

Educação entendeu que todas as escolas militarizadas pertenciam ao Governo do Estado de Goiás, tendo, por 

isso, acrescentado o “E” relativo a “Estadual”. 
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principalmente daqueles com a marca da diferença, atributos estes predeterminado pelos 

membros da sociedade, que no espaço escolar vivem as diversas condições de estigmas. 

Nesse cenário, Goffman (1988, p. 12-13) traz um conceito de estigma
2
 e ratifica que 

ele é aplicado a todos os casos em que uma característica observável é salientada e 

interpretada como “um sinal visível de uma falha oculta, iniquidade ou torpeza moral 

proporcionando ao indivíduo um sinal de aflição ou um motivo de vergonha”. 

Bauman (1999 apud SCHILLING; MIYASHIRO, 2008, p. 9) considera que ao 

“estranho” e “indefinível” é negado o luxo da confiança em si mesmo e da autocomiseração. 

“A sua existência é opaca, pouco precisa, confusa, incompreensível, obscura, não há 

transparência e, por esse motivo, seu crédito é nulo” (BAUMAN, 1999 apud SCHILLING; 

MIYASHIRO, 2008, p. 9). Sua identidade foi deslegitimada. 

Acredito, portanto, que a escola não deve fechar os olhos aos discursos e às práticas 

excludentes relativas aos estudantes de baixa renda das periferias em que moram. Em virtude 

disso, para escrever o projeto de pesquisa procurei transitar pelo Residencial Orlando de 

Morais e ver de perto essa condição de vida existente nos lugares mais íntimos desses sujeitos 

e suas trajetórias. Compreendo que morar nesses lugares e sofrer com a falta de recursos 

básicos – como instalações de esgoto e água tratada –, o número de terrenos baldios e a falta 

de asfalto é muito difícil. Estar no lugar me conduz, em parte, ao ambiente dos estudantes de 

modo que me ajuda a compreender as narrativas feitas por eles acerca do seu lugar de vida.  

O intuito substancial desta pesquisa é conhecer a construção do estigma no espaço 

escolar e desvelar a identidade dos estudantes chamados pelos seus pares de “pé de toddy”, 

assim também como analisar suas trajetórias por meio de suas cartografias, suas identidades. 

Este estudo se concentrará no diálogo com cinco estudantes – e suas famílias, todos da 

escola CEPMG, moradores do Residencial Orlando de Morais. A escolha dos estudantes foi 

sugerida pelos coordenadores do colégio, seguindo a orientação do diretor do colégio. Foi-me 

repassado, por eles, os nomes de dois estudantes do turno matutino, um do turno vespertino e 

dois do turno noturno para compor meu corpus de investigação.  

A abordagem dessa pesquisa é quali-quantitativa, na modalidade estudo de caso, com 

técnica de observação participante, na qual, após a escuta dos discursos do olhar discente e de 

seus familiares, volto o meu olhar de outra maneira às reflexões, procurando perceber os 

                                                           
2
  Segundo Goffman (1988, p. 11), o termo estigma foi criado pelos gregos e inicialmente se referia a sinais 

corpóreos com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral 

de quem os apresentava. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um 

escravo, um criminoso ou traidor: uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que deveria ser evitada, 

especialmente em lugares públicos. 
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elementos importantes desse lugar complexo que é a escola, sobretudo no contexto da 

militarização escolar.  

A escuta é uma metodologia bastante valorizada porque eles (estudantes e família) 

falam e a partir daí traço as cartografias, percorrendo o caminho com eles. Nessas condições 

de escuta e construções de caminhos dialogados, utilizei como recursos o caderno de campo, 

os questionários semiabertos e as perguntas focalizadas, estes últimos dois aplicados ao final 

das escutas. A escuta e a observação foram os norteadores iniciais, pois, acredito que “a 

metodologia é muito mais que técnicas. Ela inclui as concepções teóricas da abordagem, 

articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com os pensamentos sobre a 

realidade” (DESLANDES et al., 2015, p. 15). 

No primeiro capítulo, “A aproximação com os estudantes estigmatizados do 

Residencial Orlando de Morais”, pressupondo que os estudantes e seus familiares eram 

predominantemente de origem rural, procurei ilustrar esse cenário de saída do homem do 

campo e seu ponto de angústia e premissa de melhorar de vida na periferia de Goiânia com a 

minha trajetória, como menina que migrou para Goiânia em busca de melhores condições de 

vida, destino semelhante ao traçado pelas famílias dos estudantes que pesquisei, cruzando as 

narrativas nesse espaço de conflitos e trajetórias biográficas em comum. Certamente por isso, 

estabeleci uma relação mais próxima com os estudantes de baixa renda desde o início da 

minha vida docente.  

Pierre Bourdieu fundamentou a concepção basilar da pesquisa nas análises das 

estruturas dos sujeitos nos espaços opus operatum e modus operandi, descritos nas obras O 

novo capital. Razões práticas: sobre a teoria da ação (1996) e os Escritos de educação 

(2006).  

Em Escritos de educação (2006), o autor colabora com reflexões sobre a educação nas 

quais mostra que os estudantes das periferias são excluídos do processo de aprendizagem, 

pois carregam uma bagagem ou um capital social e cultural diferenciados, o que se torna 

ainda evidente nas escolas militarizadas. Para o autor, a educação não dá conta de superar as 

desigualdades sociais e econômicas e, logo, garantir o acesso à escola não significa garantir o 

princípio da igualdade. 

No final desse primeiro capítulo, o leitor poderá fazer a leitura espacial do Residencial 

Orlando de Morais por meio de mapas confeccionados prioritariamente para esse fim. 

Ainda no primeiro capítulo, fiz um breve histórico do surgimento da Vila Itatiaia e do 

Colégio Estadual Waldemar Mundim, tentando abordar o processo de militarização dessa 

escola, em busca de uma análise do contexto sobre a precipitada transformação de escolas 
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públicas em colégios da Polícia Militar, problematizando ainda que o estigma reforça a 

evasão e impede a permanência do aluno de baixa renda na instituição. Procurei, pelo olhar de 

Michel Foucault, em Vigiar e Punir (2014), trabalhar conceitos de “disciplina” e outras 

reflexões sobre “fronteira” com José de Souza Martins, na obra Fronteira: a degradação do 

outro nos confins do humano (2014). 

Leandra Augusta de Carvalho Moura Cruz, na dissertação de mestrado Militarização 

das escolas públicas em Goiás, trouxe informações muito importantes para que eu pudesse 

fazer outras observações no contexto da terceirização da educação em Goiás.  

O primeiro Questionário Socioeconômico (número 1) semiaberto, aplicado a 361 

estudantes, distribuídos entre os turnos vespertino e noturno, foram tabulados, interpretados e 

incluídos no capítulo, dando voz aos personagens que me propus a entrevistar. Nesse 

instrumento tive noção do perfil socioeconômico dos estudantes ingressos no CEPMG 

Waldemar Mundim.  

A escrita do segundo capítulo, intitulado “Os sujeitos pés de toddy e seu espaço de 

vida: o lugar e os sujeitos”, significou muita emoção para mim: incorporar esse riquíssimo 

material, o ser humano, e interpretar as suas grafias existenciais numa compreensão mais 

intersubjetiva, sendo “a menina dos olhos” dessa pesquisa.  

Neste capítulo são relatadas as trajetórias de vida de Lúcia Duarte, mãe da estudante 

Sofia, depois de Marcos de Souza, pai do estudante Betinho, de Helena Mendes, mãe do 

estudante Paulo Henrique, de Sebastiana Wilker, mãe do estudante Fred, e, por fim, de 

Andreia Teodoro, mãe do estudante Felipe.  

Durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2018, estive presente nos lares dos 

(das) estudantes Sofia Duarte, Betinho de Souza, Paulo Henrique Mendes, Felipe Teodoro e 

Fred Wilker.
3
 Também estive com eles em seus percursos nos ônibus (de casa para a escola e 

vice-versa), durante as tarde e as noites, principalmente aos sábados, quando os (as) 

responsáveis das famílias estavam mais tranquilos (as) em casa. As visitas eram marcadas por 

telefone e eu procurava escutar o/a chefe da família e o estudante juntos. 

No decorrer das entrevistas, sempre com o caderno de campo a bordo e anotando 

minunciosamente cada detalhe da fala, optei por não usar o gravador na intenção de deixar o 

interlocutor bem à vontade. Posteriormente, apliquei o Segundo Questionário (número 2), 

                                                           
3
 Todos nomes fictícios escolhidos pelos próprios estudantes e familiares. 
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semiaberto e focalizado, com o título “Caracterizações dos moradores pesquisados do 

Residencial Orlando de Morais”,
4
 dividido nos seguintes tópicos:  

 

1. Trajetórias familiares e culturais;  

2. Dados socioeconômicos; 

3. Reprodução familiar e organização do trabalho;  

4. Identificação e vivência religiosa;  

5. Gênero, participação e lazer; 

6. Práticas e representações sobre saúde e doenças.  

 

O questionário foi aplicado no mês de outubro de 2018, depois de quase três meses de 

observações e conversas com os cinco moradores. 

Com a descrição, a análise e a interpretação do questionário identifiquei três categorias 

de estigmas: (1) o estigma externo, de fora para dentro do residencial, que acontece nos locais 

de trabalho desses moradores, em sua rede de sociabilidade, ou seja, em espaços externos do 

Residencial Orlando de Morais; (2) o estigma externo atribuído aos estudantes desse bairro 

pelos colegas do CEPMG e pela chefia disciplinar; (3) o estigma interno, construído entre 

alguns moradores do Residencial Orlando de Morais, aqui denominado de rixas dos “povos lá 

de cima” e “povos lá de baixo”, termos expressos por alguns dos interlocutores. 

Para trabalhar os conceitos de estigmas e delinquência juvenil, procurei pelos estudos 

do pesquisador e sociólogo Norbert Elias e do professor John L. Scotson, no livro Os 

estabelecidos e os outsiders (2000), que aborda a temática sociológica de questões 

importantes da atualidade, como a violência, a discriminação e a exclusão social. Ainda que 

de acordo com os indicadores socioeconômicos, o Residencial Orlando de Morais seja mais 

ou menos homogêneo, não é assim que os “povos lá de baixo” identificam os invasores “ lá de 

cima”. Esse problema social entre esses dois povos é algo novo e que não estava previsto nas 

investigações, entretanto, para obter mais depoimentos, tive que entrevistar fazendeiros locais 

e o membro da Associação de Moradores do Residencial Orlando de Morais, na tentativa de 

confirmar a possibilidade de existir rixas entre os próprios moradores. Esses depoimentos 

estão descritos no texto e deram um rumo inesperado à pesquisa. 

                                                           
4
  Esse questionário, com 92 questões semiabertas, foi aplicado somente às cinco famílias e aos estudantes que 

nos foram repassados pelo CEMPG Waldemar Mundim. Ele pode ser examinado na íntegra no Apêndice B, 

página 141. 
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Com o livro A ralé brasileira: quem é e como vive (2009), Jesse de Souza disserta, 

dentre outros assuntos, sobre a “violência simbólica”, aquele tipo de violência que não 

“aparece” como tal e parece, para quem a produz, algo natural, tornando possível a 

naturalização e a reprodução infinita de uma imensa desigualdade social. Esse pesquisador 

sustenta a tese de que a desigualdade do Brasil é legitimada não só devido ao nosso passado 

colonial, ao contrário, é reproduzida cotidianamente por meios “modernos”, que produzem e 

reproduzem classes de indivíduos com “estigma nato”. 

Outra realidade nova nesse segundo capítulo, também observada nos depoimentos das 

mães, é que a Vila Itatiaia representa o espaço “central” para essa comunidade, seja pela 

estrutura fundamental – dada pela localização do CEPMG e da Universidade –, ou pelas 

condições de deslocamentos do ser humano até o ponto final do ônibus, como lugar de postos 

de trabalho, deslocamento casa-compra, local de casa lotérica e posto de combustível. Como a 

comunidade do Orlando de Morais não tem estabelecimentos comerciais – como farmácias, 

posto de gasolina, hospital, casa lotérica, bancos, espaço revendedor de sit pass, dentre outros 

–, os moradores acabam gastando muito tempo no deslocamento para outros espaços em que 

há essas atividades. Desse modo, para trabalhar a parte teórica da Vila Itatiaia como “centro” 

para esses moradores, recorro ao pesquisador Flávio Vilaça, no livro Espaço intraurbano no 

Brasil (2001). 

No terceiro capítulo, foi desenvolvido o Produto Educacional Aula de campo no 

Residencial Orlando de Morais e Vila Itatiaia, propondo discutir, em sala de aula, os 

espaços de vivência – a escola e o bairro – dos estudantes do 7º ano A, com base em reflexões 

sobre a subjetividade dos lugares, percebendo o lugar como porção do espaço vivido, onde se 

cria identidade e se estabelecem relações cotidianas com a família, amigos e colegas. Para 

isso, usamos como referência teórica o livro de Corrêa Filho (2018), intitulado Aula de 

campo: como planejar, conduzir e avaliar?  

Aqui, intentou-se identificar, na planta urbana de Goiânia, o bairro de cada estudante 

como lugar de vivência, valores, referências espaciais e trajetórias do grupo social a que 

pertencem. Foram listados e apresentados, em sala de aula, todos os lugares de moradia dos 

estudantes do 7º ano A, em 2019. 

Também em sala de aula foi exposta a planta urbana de Goiânia, justamente para que o 

aluno pudesse localizar seu lugar de moradia e seu lugar de estudante no CEPMG. Cada um 

desenhou, na planta de Goiânia, com um pincel, seu trajeto casa-escola e depois demarcou sua 

casa com uma estrela. Ademais, conseguiram identificar os limites territoriais do município 

de Goiânia com os municípios de Nova Veneza e Santo Antônio de Goiás.  
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Os estudantes deveriam enviar, via Whatsapp, imagens e símbolos que achassem 

marcantes nesse percurso casa-escola e vice-versa e, a partir das informações recebidas, 

realizou-se um debate e uma escrita de suas impressões.  

Depois das aulas teóricas em sala, todos foram, com o “caderno de bordo” em mãos, 

rumo à aula de campo na Vila Itatiaia e, depois, no Residencial Orlando de Morais, para que 

pudessem observar, descrever, comparar e analisar cenas do cotidiano que pudessem 

exemplificar esses conteúdos estudados. 

É pensando nessas subjetividades que foi feita uma aula de campo na Vila Itatiaia e no 

Residencial Orlando de Morais, por serem eles os dois bairros que proporcionalmente tinham 

mais estudantes matriculados no CEPMG em 2017 e também no 7º A, no ano de 2019. 

Nosso objetivo nas tramas da cartografia identitária é buscar alternativas que 

fortaleçam relações de alteridade e autoestima na socialização de seus espaços de vivência, 

destacando sobremaneira a noção de juventude, no plural, a fim de enfatizar a diversidade de 

modos de ser jovem nesse mundo globalizado. 

Diante da dificuldade de locomoção dos estudantes desse residencial, uma vez que o 

ponto final do ônibus fica longe do colégio, o Tenente-Coronel do CEPMG Waldemar 

Mundim, escola em que trabalho, encaminhou um ofício à Companhia Metropolitana de 

Transporte Coletivo (CMTC) pedindo a adequação dos horários da linha: PC 

Campus/Residencial Orlando de Morais aos horários de entrada e saída dos estudantes do 

referido colégio, bem como a possibilidade de o ônibus descer dois pontos posteriores ao 

ponto final, na Avenida Esperança, na Vila Itatiaia, e deixar os estudantes mais próximos do 

colégio. 

Quando propus uma empreitada no “rastro” da investigação social, nessa magnitude 

subjetiva do processo educativo juvenil, buscamos discutir questões cujo eixo norteador é a 

educação, nas suas mais diversas formas de manifestações com base em princípios de 

complexidade e diversidade. Não medimos esforços, pois acredito que o maior objetivo da 

ciência é buscar melhorar as condições de vida da sociedade humana em seus mais variados 

aspectos de convivência.    
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CAPÍTULO 1 

 

A APROXIMAÇÃO COM OS ESTUDANTES ESTIGMATIZADOS DO 

RESIDENCIAL ORLANDO DE MORAIS 

 

 

Neste primeiro capítulo, a sociabilidade juvenil ganhou um olhar especial, 

principalmente no contexto em se deu o processo de militarização do CEPMG, em 2015. 

Utilizamos como fonte teórica principal Foucault (2014), para quem as escolas apresentam 

algumas ideologias tradicionais, cujos objetivos são as perdas de direitos e a privação simples 

de certas liberdades. 

Descrevi ainda no primeiro capítulo, a minha condição de migrante do campo com 

destino à cidade, situação vivida também pelos estudantes nas suas novas e diferentes 

reinvenções de fronteiras nas franjas urbanas. 

Nas reflexões promovidas sobre este estudo, compreendi que meus interesses pelas 

questões sociais se deram quando cursava o Segundo Grau (hoje chamado Ensino Médio) e 

desde esse período, no final de 1980, compreendi que meus familiares eram migrantes da 

zona rural. Ainda na escola básica, onde atualmente trabalho e da qual sou parte, percebi o 

lócus da possibilidade de construções de conhecimento dos mundos.  

 Foi no Colégio Professor Pardal, que ficava no início da Avenida 24 de Outubro, em 

Campinas, que conheci o Professor de Geografia Wilmon e, graças a suas aulas, resolvi 

estudar Geografia. As suas aulas me ajudaram a compreender o meu lugar no mundo, 

desnaturalizaram minha relação com a vida social e me despertaram para compreender as 

condições sociais de exclusão nas quais eu minha família estivemos envolvida.  

Sem poder de escolha, grande parte das pessoas de baixo capital social são inseridas 

nas franjas suburbanas da metrópole goiana, na maioria das vezes alheias ao mundo a sua 

volta. Era um desencontro social: a travessia de algumas famílias de origem camponesa, que 

estavam chegando a Goiânia e se viram mergulhadas na realidade de relações sociais, 

confrontando-se diversas vezes com formas tecnologicamente mais avançadas de atividade 

econômica, do mundo do satélite, do computador, da tecnologia (MARTINS, 2014, p. 13). 

Essa necessária travessia se deu exatamente no tempo da metropolização de Goiânia, 

permeada pelos interesses da especulação imobiliária e da consolidação do processo de 

desenvolvimento do capital nas fronteiras agrícolas de Goiás. 
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Diante dessa situação, era difícil desvendar a dimensão sociológica do sistema 

capitalista com as aulas de Ensino Médio. Esse entendimento só foi possível quando passei a 

cursar Geografia na Universidade Federal de Goiás, em 1991, e com a conclusão do curso, em 

1994, fui ampliando a compreensão a partir do exercício profissional. Exercendo a docência, 

me deparei com a necessidade de realizar uma pesquisa onde pudesse mediar pesquisa e 

ensino, pois a escola pode e deve ser o lugar em que a comunidade envolvida apreende e 

conhece o mundo, e então descortina as possibilidades do olhar.  

Com base nas reflexões promovidas pelos estudos, o meu olhar descortinado viu uma 

parcela da comunidade escolar do Colégio Estadual Waldemar Mundim como parte integrante 

de um fluxo migratório que exercia pressão sobre a cidade de Goiânia. Inúmeros indícios nos 

permitem inferir a chegada de uma população pobre, oriunda do campo (da qual fiz parte) e 

de várias cidades interioranas de Goiás, assim como de outros estados brasileiros, que se via 

frequentemente em busca de trabalho e de algum lugar para morar, formando a periferia 

urbana da cidade de Goiânia. 

Comecei a lecionar no Colégio Estadual Waldemar Mundim em 1997. Esse colégio 

recebe grande parte dos estudantes advindos dessa região, uma das mais pobres da cidade de 

Goiânia, e esses alunos residem em bairros com pouca ou nenhuma infraestrutura básica. 

Sentem, os estudantes, na pele a situação de “desencontro” criada pela negligência do poder 

público, que ainda não lhes (ou nos) assegura boas condições de moradia e, 

consequentemente, isso interfere na vida dos escolares. Percebo que estamos “no mesmo 

barco”, somos parte dessa sociedade que degrada e subjuga a existência dos jovens.   

Por sua vez, eram os lugares – escola e moradia – dos sujeitos estigmatizados, onde 

aconteciam a produção da vida e as limitações existenciais dos estudantes de uma escola 

pública militarizada e moradores do Residencial Orlando de Morais, que me interessavam. 

Esses lugares, fruto da segregação social, têm uma extensa produção simbólica, que implica a 

subjetividade de quem nele vive; é esse o objetivo substancial desta pesquisa: entender os 

enfrentamentos desses espaços a partir do olhar do morador e do estudante e por e com eles 

construir as suas cartografias existenciais.  

A partir dessas ideias, passei a observar com mais atenção o contexto escolar em que 

desenvolvia as minhas ações profissionais. Sendo assim, chamou-me a atenção o fato de que 

alguns estudantes, quando chegavam atrasados no CEPMG Waldemar Mundim, eram 

apelidados por seus pares de “pé de toddy”, aparentemente apenas em virtude de morarem 

distantes da escola e apresentarem os sapatos sujos de terra vermelha. Passei, então, a dar mais 

importância à escuta das falas dos alunos, mesmo que meio à deriva, sem nenhuma intenção de 
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elaborar uma pesquisa acadêmica, na tentativa de conhecer os lugares desses sujeitos. A 

impressão que eu tinha era a de que morar nesses lugares e viver a pobreza, a marginalidade e 

sofrimento se estendem para além dos lugares, assim também na escola os reflexos dessa 

condição se colocam como permanência.  

De tal modo, por pensar que os muros da escola devem ser porosos, capazes de produzir 

a igualdade de direitos e não se omitir diante de questões do “multiculturalismo” e da diferença, 

busquei nos planos de aula conhecer a identidade dos alunos chamados “pé de toddy”. 

 

1.1 Primeiros passos e constituição do objeto 

 

Inicialmente, fiz aulas de campo no Residencial Orlando de Morais com os alunos dos 

7ºˢ anos para o reconhecimento daquele lugar, permeando a dimensão tanto do simbólico 

quanto do material. Nesse sentido, busquei investigar a identidade social desses sujeitos “pé 

de toddy” como estudantes da rede pública, interpretando as relações destes com a natureza 

expressa pelo simbolismo, pelo sentimento, pela experiência vivida no seu cotidiano por meio 

de práticas materializadas, que eles expressavam nas aulas, quando trabalhávamos conceitos 

da dinâmica populacional, êxodo rural e migrações nas aulas dos 7ºˢ anos ou nas 2ªˢ séries do 

Ensino Médio (PROFEN),
5
 no noturno. 

O caminho metodológico mais acertado para uma mudança qualitativa do trabalho 

docente que desenvolvia e de seus enfrentamentos foi meu ingresso, em 2016, no Núcleo de 

Estudos e Pesquisa “Espaço, sujeito e existência – Dona Alzira”, liderado pelo professor 

Eguimar Felício Chaveiro, do Laboratório de Dinâmicas Territoriais (LABOTER), do 

Instituto de Estudos Socioambientais (IESA/UFG). Com isso, o percurso metodológico da 

pesquisa acadêmica que pretendia fazer foi amadurecendo e se consolidando à medida que as 

aulas práticas e teóricas, especialmente as ligadas à geografia humana, foram sendo postas em 

contato, tensionadas a partir dos objetos e sujeitos do universo observado em sala de aula, 

fazendo da aprendizagem uma experiência a ser vivida, ouvida, observada e narrada. 

Nas escutas em sala, pude perceber que o aluno que estigmatizava ou fazia piada com 

os colegas também vivia nas mesmas condições precárias de moradia, nos bairros São Judas 

Tadeu, Jardim Pompéia, Itatiaia e Shangry-lá. Trataremos desse assunto no Capítulo 2.  

                                                           
5
 O Programa de Fortalecimento do Ensino Noturno (PROFEN) foi implantado no ano de 2017 nas escolas da 

rede estadual que tinham o Ensino Médio noturno. É um programa para educação de jovens e adultos que 

trabalham e precisam terminar esse nível de ensino em um curto espaço de tempo. No CEPMG, em 2018 não 

aceitaram as matrículas para os alunos novatos do 1º ano PROFEN. A proposta da Secretaria de Educação é 

das escolas do turno noturno não terem mais o Ensino Médio com duração de três anos. 
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Com base nessas experiências, me propus a ingressar no Mestrado Profissional do 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação (CEPAE/UFG) em 2107, na intenção de 

sistematizar as reflexões surgidas em pesquisas acadêmicas, que poderiam dar melhores 

pressupostos teóricos para o entendimento das cartografias existenciais dos sujeitos 

estigmatizados, mesmo nesse contexto de uma escola militarizada. 

 

1.2 A sociabilidade juvenil na espacialidade de uma escola militarizada: a história de um 

Colégio da periferia: Waldemar Mundim 

 

Comecei com um pouco da história do conjunto Itatiaia, que foi criado como 

alternativa de moradia para os funcionários da Universidade Federal de Goiás, localizada no 

Campus II Samambaia, e de acordo com PPP (Projeto Político Pedagógico) do CEPMG 

Waldemar Mundim de 2010, à distância e a dificuldade de acesso a esse Campus resultou na 

criação do conjunto, projetado e executado, na década de 1970, pela extinta Companhia de 

Habitação Popular (COHAB) do município de Goiânia. Naquela época, o bairro oferecia 

poucos benefícios aos moradores, que sofriam com falta de asfalto, água tratada, transporte 

eficiente e comércio. 

Para se deslocar do Conjunto Itatiaia (que fica a 10 quilômetros do Centro de Goiânia) 

a qualquer outra região da cidade era preciso fazer uma verdadeira maratona, que, por sinal, 

não era nada agradável devido a longa distância que tinham que percorrer, uma vez que o 

ônibus passava próximo à UFG
6
.  

A proximidade com o Campus facilitou o desenvolvimento da região e um grupo de 

pessoas reivindicou a construção de uma escola para atender à comunidade, que não tinha 

condições de levar os filhos para as escolas mais centrais.  

Outro fator que contribuiu para a instalação da infraestrutura no bairro foi que os 

funcionários da UFG e a população em geral se uniram, formando em 1979 uma associação de 

moradores AMOVITA – (Associação dos Moradores da Vila Itatiaia)
7
, em busca do bem comum, 

com direito a uma moradia com qualidade de vida.  

O conjunto (hoje Vila Itatiaia) foi construído em três etapas, sendo a primeira e a 

terceira com casas maiores, destinadas aos professores da UFG, e, por último, a segunda etapa, 

aberta à população. No entanto, atualmente, aquele ar de bairro calmo e tranquilo de outrora, 

                                                           
6
  Disponível em: http://goiasdenorteasul.com.br/programa_goiania--conj-itatiaia_85. Acesso em: 20 agosto 

2018. 
7
  Disponível em: http://goiasdenorteasul.com.br/programa_goiania--conj-itatiaia_85.  Acesso em: 20 agosto 

2018.  

http://goiasdenorteasul.com.br/programa_goiania--conj-itatiaia_85
http://goiasdenorteasul.com.br/programa_goiania--conj-itatiaia_85.%20%20Acesso
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com avenidas largas e praças arborizadas, da década de 1980, está bastante mudado. Houve um 

crescimento populacional considerável, fazendo do Itatiaia um dos bairros mais populosos na 

região Norte. De acordo com dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010, a população do conjunto era, no ano de 2009, de 5.903 pessoas. 

A professora de História do Colégio Waldemar Mundim, Maria Odete
8
, entrevistou o 

primeiro diretor da escola fundada no bairro, Osmar David de Oliveira, e ele a informou que 

as famílias tinham muitas dificuldades para levarem seus filhos ao Centro, à Vila Nova ou a 

Campinas e passaram a trabalhar na criação de uma escola no setor, que fosse capaz de 

atender suas necessidades. 

A precariedade e a demora do transporte coletivo eram muito grandes, muitos pais 

levavam seus próprios filhos e isso tomava muito do seu tempo. Assim, alguns moradores da 

comunidade itatiaiense se empenharam na construção da escola. Merecem ser lembrados: Dr. 

Vicente de Paula Miranda Borges, Sr. Licínio e família, Sr. Natal e funcionários da UFG, Dr. 

Ronaldo de Brito, Dona Irondes Mundim e seu esposo Waldemar Mundim, sem essas pessoas 

a fundação do colégio teria sido muito difícil. 

O colégio foi construído em um terreno doado pela Prefeitura de Goiânia, conforme 

Projeto de Lei nº 8.704, de 5 de outubro de 1979. 

O nome da escola, afirma o ex-diretor Osmar David de Oliveira, foi uma homenagem 

ao Sr. Waldemar Mundim e família, funcionário da UFG e muito dedicado à solução dos 

problemas do Conjunto, sendo peça atuante na criação e fundação do colégio junto à 

Secretaria de Educação. De acordo com o PPP (Projeto Político Pedagógico) de 2010, este 

faleceu em um acidente trágico no rio Araguaia, quando passeava com a família em férias e, 

na tentativa de salvar seu neto de afogamento, também afogou-se, incidente ocorrido na época 

da fundação da escola. A escola foi fundada em 1979 e iniciou as aulas com oito salas. 

Nesse espaço público escolar de um bairro periférico de Goiânia que as tramas das 

convivências diárias dos sujeitos estigmatizados se tornaram relevantes para mim como 

professora de Geografia do Waldemar Mundim. Isso significa que contribuíram para a 

construção do primeiro campo de pesquisa – a minha escuta na sala de aula –, direcionando-

me para o campo teórico, voltando-se à interpretação da cartografia existencial dos sujeitos 

estigmatizados e também àqueles que estigmatizam. 

                                                           
8
  Essa professora do CEPMG, que é uma das pioneiras da comunidade escolar, procurando construir o 

histórico ambiental da Instituição, entrevistou o primeiro diretor do Colégio Waldemar Mundim e, em uma 

conversa que tivemos em junho de 2018, me relatou a história. 
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De acordo com relatos dos professores e dados do (PPP) Projeto Político Pedagógico 

de 2010, muitos desses estudantes moravam em bairros periféricos de Goiânia e apresentam 

carência afetiva e nutricional, o que reflete no desenvolvimento emocional, cognitivo e físico, 

realidade mais acentuada nos turnos vespertino e noturno.  

Ademais, percebemos que devido ao baixo capital cultural e escolar alguns desses 

estudantes não dispõem de orientação familiar, pois estão cuidando de sobreviver e a 

orientação escolar acaba ficando em segundo plano. Confirma-se nos relatos dos professores e 

nos dados dos questionários, que serão expostos a seguir, que o perfil socioeconômico da 

clientela estudantil do colégio mudou um pouco depois da militarização.  

Como será descrito no Capítulo 2, a nova fase do desenvolvimentismo nacional 

garantiu a Goiânia um grande avanço nos setores comerciais, industriais e, consequentemente, 

na construção civil. O impacto dessa condição política e econômica sobre a cidade foi 

estrondoso, haja vista que sobre ela recaía uma intensa procura por trabalho, moradia e 

alternativas de sobrevivência de famílias retirantes da zona rural e de pequenas cidades, tanto 

de Goiás quanto de outros estados, principalmente do Nordeste (em particular do Maranhão e 

da Bahia), de Minas Gerais e do Pará. 

A partir disso, essa parte da região norte de Goiânia tem apresentando um grande 

crescimento demográfico nos últimos anos, no entanto, o Colégio Waldemar Mundim não 

consegue atender a demanda de vagas destinadas aos jovens para cursar o Ensino Médio. A 

forma de ingresso desses alunos é feita por meio de preenchimento de cadastro no site da 

Secretaria Estadual de Educação, que vai redistribuí-los para as escolas mais próximas de suas 

casas, onde houver vagas. 

O Colégio Waldemar Mundim e o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

(Cepae) são os únicos colégios públicos com Ensino Médio para atender a uma população que 

mora em mais de 23 bairros adjacentes, caracterizada por uma comunidade que adquiriu a 

casa própria com financiamentos e vivem com baixo rendimento salarial. 

Esses bairros adjacentes ao Colégio Waldemar, localizados ao norte da Avenida 

Perimetral Norte e limitados a oeste pelo Rio Meia Ponte e a leste pelo Ribeirão João Leite, 

são: Itatiaia, Goiânia 2, São Judas Tadeu, Jardim Pompeia, Residencial dos Ipês, Residencial 

Campus, Residencial São Geraldo, Residencial Alice Barbosa, Residencial Antônio Barbosa, 

Village Atalaia, Shangry-lá, Vila Maria Rosa, Chácaras Califórnia, Residencial Paraíso, 

Village Casa Grande, Jardim Bom Jesus, Privé Elza Fronza 1ª etapa, Privé Elza Fronza 2ª 

etapa, Setor Pindorama, Setor Caraíbas, Residencial Orlando de Morais, Residencial Antônio 

Carlos Pires e Chácara Bom Retiro. 
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Mapa 1 – Município de Goiânia – Alguns bairros próximos ao CEPMG 

 

 

A tudo isso se acresce que o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

(Cepae/UFG), cujo ingresso do aluno é por meio de sorteio, oferece apenas 6 turmas para os 

alunos do Ensino Médio, atendendo também outras regiões de Goiânia e até de outros 

municípios. Ou seja, quem atende maior número de famílias dessa região é o Waldemar 

Mundim. Portanto, as duas escolas, um da esfera estadual – Waldemar Mundim – e o outro da 

esfera federal – Cepae/UFG – não conseguem suprir as necessidades de vagas da região, 

tencionando a realidade de outros bairros como Vila Nova, Guanabara, Balneário, Campinas 

ou Centro de Goiânia. Pelo exposto, vê-se que o sonho de cursar uma universidade pública de 

qualidade tem se tornado um privilégio das classes dominantes. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico, o Colégio Waldemar Mundim, foi 

criado em 5 de outubro de 1979 para atender uma comunidade estudantil do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio. Em 2010, o turno matutino tinha 15 

turmas do Ensino Médio, o vespertino com 10 turmas da II fase do Ensino Fundamental e o 
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noturno com 9 turmas do Ensino Médio. Tal comunidade discente totalizava 1.366 alunos 

matriculados naquele ano. 

De acordo com o PPP, o espaço físico considerava as instalações do colégio em bom 

estado de conservação no que se referia à estrutura geral do prédio: 

 

Esta edificação dispõe de instalações físicas para os serviços essenciais 

administrativos, pedagógicos, sendo: 01 sala de laboratório de informática, 01 

biblioteca, 01 sala de recursos, há 03 banheiros masculinos para uso dos alunos, 01 

banheiro masculino adaptado e 03 banheiros femininos para uso dos alunos e 01 

banheiro feminino adaptado, dois banheiros para uso dos professores, sendo 01 

masculino e 01 feminino, 15 (quinze) salas de aulas, 01 secretaria, 01 coordenação, 01 

sala para os professores, 01 sala para diretoria, 01 cozinha, espaço para recreação, 01 

quadra de esporte aberta (estando estes ambientes em boas condições de uso, exceção 

da quadra de esporte que apresenta irregularidades no piso, não possui iluminação nem 

cobertura, impossibilitando o uso em dias de chuva, sol quente e no período noturno) e 

os espaços abertos: área coberta interna para reuniões, áreas externas: arena para teatro 

e apresentações de quadrilha, espaço coberto com tenda, espaço aberto coberto para 

atividades livres, campo de futebol gramado (PPP, 2010). 

 

O Colégio possui estrutura técnica e recursos didáticos. Esses recursos são televisão, 

vídeo, DVD, datashow, som, microscópio, episcópio, retroprojetor, multimídia com tela 

digital, Enciclopédia Barsa, Mirador e Ciência e Futuro e mais de 1.500 livros no acervo, a 

respeito de assuntos variados. 

Em 1997, foi autorizado o Curso Profissionalizante de Contabilidade, na gestão da 

professora Tonari Rodrigues Alves, que funcionou até 1999. O trabalho pedagógico é 

orientado e coordenado por uma equipe de coordenadores, formada por pedagogos e 

graduados em áreas afins. Os principais objetivos que norteiam o trabalho pedagógico são: 

 

[...] desenvolver uma proposta de crescente humanização, com o qual o homem se 

constrói como pessoa, com identidade própria e valores que norteiam o 

posicionamento de cada um diante do mundo e da vida. É nesse local que acontece a 

educação formal, e, por isso, acreditamos que ela tem o papel de contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa e solidária. Nesse sentido, buscamos 

alternativas inovadoras de metodologias e práticas efetivas de ensino-aprendizagem, 

tornando a prática um processo de organização de trabalho pedagógico a ser 

construído e reconstruído. A finalidade da escola é contribuir para a formação do 

Cidadão consciente, crítico de forma que possa atuar e contribuir para transformar o 

seu meio e a sociedade. Para que isso aconteça é preciso que a instituição de ensino se 

direcione, organize e se equipe partindo dos elementos chaves: os profissionais, os 

educandos e suas famílias. Esta proposta pedagógica visa dar a escola uma nova 

dimensão do processo educativo, contando com a participação efetiva de todos, em 

que o professor possa conduzir o seu trabalho de forma a valorizar o potencial de seus 

alunos e considerar o conhecimento como um processo de construção (PPP, 2010). 

 

Antes da militarização, a instituição era administrada por um gestor, eleito pelo voto 

direto, com mandato de três anos, e por uma Secretaria-Geral e um Vice-Gestor. A Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/1996) assegurou o princípio da 

gestão democrática no sistema educacional e a garantia de qualidade do ensino em todos os 

níveis e modalidades de ensino. Nessa proposta são desenvolvidas as ações pautadas e 

preteridas em reuniões pedagógicas mensais, que norteavam os trabalhos a serem 

desenvolvidos pela equipe, seguindo as orientações administrativas e pedagógicas do 

Ministério da Educação (MEC), da Secretaria Estadual de Educação (SEE), da Secretaria de 

Estado, Educação e Esporte (Seduce) e da Subsecretaria Metropolitana de Educação (Sume) 

(PPP, 2010).  

Existem avaliações para medir o resultado do processo de aprendizagem do aluno e 

projetos de avaliações externas, que são: Avaliação Diagnóstica, Sistema de Avaliação da 

Educação do Estado de Goiás (Saego), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Prova Brasil e Avaliação Dirigida Amostral (ADA). 

De acordo com o relato da coordenadora pedagógica do turno noturno, após a 

militarização do Colégio Waldemar Mundim em 2015, as matrículas para o ensino noturno 

foram reduzidas em 2017 e suspensas em 2018. Em outras escolas militares de Goiás também 

não há o ensino médio no turno noturno, criaram o PROFEN.  

 Observe a manchete que saiu na capa do Jornal Opção, em agosto de 2017.  

 

Figura 1 – Reportagem da capa do Jornal Opção, em 29 de agosto de 2018 

 

Fonte: Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/goias-tera-mais-dez-colegios-da-policia-

militar-em-2018-89434/. Acesso em: 29 ago. 2018. 

 

A manchete enfatiza que os bons resultados obtidos no Enem pelos CEPMGs, são 

conseguidos pelas ações prioritárias não só sobre as escolas militarizadas, mas sobre todas as 

escolas estaduais de Ensino Médio em Goiás. Percebi que esses resultados são conseguidos 

artificialmente, pois acabam excluindo parcela de estudantes com o fechamento de turmas no 

turno noturno. A busca pela aprovação no Enem é institucional, fruto de uma política que 

permeia todos os colégios militares do estado de Goiás, não só o Waldemar Mundim. 

A procura pela matrícula no ensino noturno PROFEN no CEPMG Waldemar Mundim 

é bem considerável, mas já tinha quase um ano que elas estavam proibidas de serem 

realizadas. É interessante refletir que a comunidade escolar, o Conselho Escolar e a 
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Associação de Pais e Mestres não foram consultados sobre essa decisão que afetou a vida de 

estudantes trabalhadores que querem concluir seus estudos
9
. De acordo com os depoimentos 

dos entrevistados (em setembro de 2018), que moram no Residencial Orlando de Morais e 

Antônio Carlos Pires, o tradicional ensino noturno do Waldemar Mundim não podia acabar. 

Como promover igualdade de direitos em um ambiente escolar de tamanha desigualdade de 

oportunidade.  

O sociólogo francês Pierre Bourdieu criou o conceito teórico de capital cultural; onde 

ele explica o atraso “educacional” das classes populares. O autor faz uma análise da função 

desempenhada pelas instituições escolares francesas. Penso que, a partir de seu estudo e 

mesmo diante da especificidade francesa em que o pesquisador escreveu, a sua pesquisa 

sociológica contribuirá para alguns questionamentos à política e à educação recente no Brasil. 

 

É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando o 

sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia da ‘escola 

libertadora’, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores 

mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade as 

desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como 

dom natural (BOURDIEU, 2007, p. 41). 

 

As políticas que norteiam as práticas e a metodologia de ensino na escola são 

análogas, e não atendem as especificidades como as privações de cada pessoa pertencente a 

uma dada classe social.  A escola mantém os estudantes, por mais heterogêneos que eles 

sejam como iguais em direitos e deveres, assim, o sistema escolar não observa singularmente 

cada um de forma conveniente à suas necessidades (BOURDIEU, 2007 p. 53). Observa-se um 

currículo que se baseia no padrão da cultura formal das classes superiores, que expõe as 

desigualdades presentes nas diversas situações simbólicas como as de linguagens e 

econômicas.  

Ao contrário do que se pensava, a “escola libertadora” não funciona como mobilidade 

social, pelo contrário, o sistema educacional tende a se tornar um dos mecanismos de 

conservação social e acaba legitimando as desigualdades sociais que somente ele poderia 

reduzir, como bem colocou Bourdieu (2007, p. 61): 

 

Somente uma instituição cuja função específica fosse transmitir ao maior número 

possível de pessoas, pelo aprendizado e pelo exercício, as atitudes e as aptidões que 

                                                           
9
  Cabe ressaltar que após várias manifestações da comunidade escolar em redes sociais, as matrículas foram 

reabertas em janeiro de 2019 (já na fase conclusiva desta dissertação), mas o Ensino Médio noturno não vai 

mais funcionar, surgiu o NOVO ENSINO MÉDIO (NEM) no lugar do PROFEN, pois a demanda por vagas é 

bem considerável. 
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fazem o homem “culto”, poderiam compensar (pelo menos parcialmente) as 

desvantagens daqueles que não encontram em seu meio familiar à incitação à prática. 

 

É o que se espera da educação geral, ser uma base para todos, mas sabemos também 

que essa base é corroída pela má qualidade e por poucos investimentos.  

Faz-se importante refletirmos sobre a história do Waldemar Mundim, pois ele 

apresenta-se como um colégio com um diferencial quando relacionado a outras instituições 

escolares: o fato de estar próximo do Campus II da UFG, o que lhe traz prestígio e incentivo 

às pesquisas. Em 2006 e 2010, ele firmou convênios/parcerias com diversos projetos de 

pesquisa e extensão da UFG, dentre eles os Projetos do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) – Biologia, Física, Matemática, Química e História e Projetos 

de Estágio Supervisionado em todas as áreas do conhecimento: Geografia, História, Educação 

Física, Biologia, Artes, Música, Química, Física, Matemática, todos em vigor no ano deste 

estudo (2018). 

Nota-se a existência de espaços com importantes trocas de experiências de toda a 

natureza, em que o docente dessa escola mantém vínculos com a UFG, concorrendo a vagas 

em cursos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado. Inclusive, muitos dos atuais professores 

do Colégio Estadual da Polícia Militar Waldemar Mundim foram alunos desse colégio, 

fizeram faculdade no Campus, estagiaram nessa escola e são professores nela, usando suas 

experiências para motivar os alunos nas suas futuras profissões. 

De certo modo, parece que houve mudança do capital cultural e econômico dos alunos 

que estudam no Colégio Waldemar Mundim após a militarização, tendo contribuído para isso, 

em parte, as novas matrículas por alunos de outros bairros mais centrais e de escolas 

particulares. Também houve, a partir de 2016, uma pequena “migração” de alguns estudantes 

do Ensino Médio do Cepae/UFG para o CEPMG Waldemar Mundim
10

. 

Além do mais, a volatilidade cultural dos jovens desses dois colégios é marcada por 

uma rede de sociabilidade, permeada inclusive por páginas na internet e encontros nos 

eventos festivos das duas escolas. Como exemplo, a festa junina do CEPMG Waldemar 

Mundim, realizada no Clube dos Bancários, que é evento muito esperado pelos os estudantes 

devido às apresentações de catiras, quadrilhas regionais etc. Diante da escuta observada na 

fala de cinco alunos do CEPMG, o espaço escolar militarizado é marcado por presença de 

                                                           
10

  Em 2017 e 2018, de acordo com relatos da secretaria geral do CEPMG, já haviam se matriculado no Ensino 

PROFEN noturno quatro alunos do Cepae e mais dois alunos nos outros turnos, situação que não ocorria 

antes.  
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alguns alunos de outras escolas da região. Contudo, penso que esse fato talvez decorra de todo 

o aparato de segurança que as festas do CEPMG agora garantem. 

Atualmente, há uma maior integração desses grupos estudantis, desigualmente 

situados em seus contextos socioeducacionais, que acabam trocando experiências, visto 

fazerem parte de uma mesma rede de cultura local, limitada pelas poucas opções de lazer em 

espaços públicos.  

Para entender o cenário de transformação dos colégios estaduais goianos em colégios 

militares, nos quais esses jovens traçam suas redes de sociabilidades, precisamos conhecer um 

pouco dessa trajetória histórica não muito recente.   

 

1.3 Um pouco da história dos colégios militares  

 

É pertinente voltar um pouco no passado colonial para entender em que contexto 

surgiu a primeira escola militar brasileira. Com base em fontes dissertadas por Cruz (2017), 

percebe-se que, no século XVIII, o Marquês de Pombal, secretário de Estado do Reino 

durante o reinado de D. José I (1750-1777), expulsou os jesuítas do Brasil e colocou sargentos 

que sabiam ler e escrever para tomarem conta dos colégios e os oficiais ocuparam os postos 

dos professores.  

Ele admitiu que sargentos e oficiais dirigissem essas escolas com o intuito de o Estado 

ter mais controle disciplinar e domínio pedagógico sobre os alunos, mas também tinha o 

objetivo de preparar esses estudantes para se tornarem soldados livres das amarras das 

ideologias religiosas dos padres jesuítas que, muitas vezes, acabavam inibindo as ações 

violentas de combate (CRUZ, 2017). 

No século XIX, mais precisamente em março de 1889, através do decreto Imperial nº 

10.202, surge o primeiro colégio militar, com o nome de Imperial Colégio Militar da Corte, 

que atualmente é o tradicional Colégio Militar do Rio de Janeiro (SANTOS, 2010). Esse 

colégio foi destinado a atender os jovens no ensino regular e, nessa mesma época, o Duque de 

Caxias e o Marquês de Herval se empenharam em criar uma escola para os órfãos de militares 

mortos durante a Guerra do Paraguai.  

 

Assim, podemos dizer que os colégios militares surgem com propósito de aculturar 

os alunos, fazê-los soldados de guerra, e não soldados de Cristo como pretendia a 

educação jesuíta. Porém, antes da existência de instituições militares na educação 

brasileira, as regras, as classificações e a disciplina já faziam parte da rotina escolar 

dos aprendizes (SANTOS, 2010, p. 19). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1777
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Desde a época colonial as relações complexas de poder sobre o corpo, o intelecto e a 

vontade dos alunos estavam intrinsecamente presas a um sistema de sujeição ligada à 

utilização econômica do Estado. Por sua vez, isso só poderá ocorrer onde a necessidade é 

também um instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e utilizado; “o corpo 

só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso” (FOUCAULT, 

2014, p. 30).  

No decorrer de 1955, o General Teixeira, ao assumir o Ministério da Guerra, decidiu 

expandir a qualidade educacional do Colégio Militar para outras regiões brasileiras. É válido 

ressaltarmos que assim começa o Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), que, nos dias 

atuais, é formado por treze colégios militares, que oferecem o Ensino Fundamental (do 6º ao 

9º ano) e o Ensino Médio.  

Esses estabelecimentos de ensino estão localizados em vários estados do Brasil, na 

época da pesquisa de Cruz, 2017: Colégio Militar de Belém (CMBEL), Colégio Militar de Belo 

Horizonte (CMBH), Colégio Militar de Brasília (CMB), Colégio Militar de Campo Grande 

(CMCG), Colégio Militar de Curitiba (CMC), Colégio Militar de Manaus (CMM), Colégio 

Militar de Porto Alegre (CMPA), Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), Colégio Militar de 

Salvador (CMS), Colégio Militar de Santa Maria (CMSM), Colégio Militar de Fortaleza 

(CMF), Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF) e Colégio Militar de Recife (CMR) (CRUZ, 

2017, p. 41). 

Há dois seguimentos militares diferentes: os Colégios Militares (CM) e os Colégios 

Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMG). O primeiro está subordinado diretamente ao 

Departamento de Educação e Cultura do Exército (Decex) e o outro à Secretaria de Segurança 

Pública, à Secretaria de Educação do Estado de Goiás e ao Comando de Ensino da Polícia do 

Estado de Goiás. Contudo, ambos obedecem à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN nº 9.394/96) e às Diretrizes Curriculares Nacionais (CRUZ, 2017, p. 41): 

 
Os Colégios Militares (CM) têm como meta levar seus alunos à descoberta das 

próprias potencialidades, à autorrealização, à qualificação para o trabalho e prepará-

los para a vida como cidadãos, educados conforme os valores, costumes e tradições 

do Exército Brasileiro. Os Colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás (CPMG) 

possuem, como objetivo, desenvolver um trabalho participativo, voltado para um 

ensino de formação integral do aluno, visando um ensino de qualidade, preparando-

o para o exercício consciente do civismo e da cidadania, tornando-o um cumpridor 

de seus deveres amparado pelos seus direitos, mediante a orientação e a formação do 

aluno para o mercado de trabalho. É interessante que ambos enfatizem a preparação 

dos alunos para serem bons cidadãos, porém, os CM especificam que essa educação 

deve ser conforme os valores e tradições do Exército Brasileiro e os CPMG 

especificam algo um pouco diferente, que é a preparação para o mercado de trabalho 

(CRUZ, 2017, p. 41). 
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Assim, o sistema escolar pode, por sua lógica própria, favorecer a perpetuação dos 

privilégios culturais de uma elite dominante dos campos políticos e econômicos. Iremos 

mencionar de forma mais superficial as ideais de Freitag (1980), sobre os três períodos 

históricos importantes a serem analisados para entendermos os atuais rumos tomados pela 

educação brasileira e goiana. O primeiro é o caracterizado pelo modelo agroexportador da 

nossa economia, que vai de 1500 a 1930, e passa pelo período do Império até a I República. O 

segundo vai de 1930 a 1960 e representa o modelo de substituição das importações. Por sua 

vez, o terceiro período corresponde à internacionalização do mercado interno e vai de 1960 

aos dias atuais, quando nos deparamos com o atual cenário educacional brasileiro, 

principalmente em Goiás, onde as escolas públicas estão prestes a serem geridas pelas 

Organizações Sociais (OS) ou estão se transformando do dia para a noite em Colégios da 

Polícia Militar do Estado de Goiás.  

 

O governador Marconi está no seu 4º mandato, o primeiro ocorreu entre 1999 a 

2002; o segundo, de 2003 a 2006; o terceiro, de 2011 a 2014 e o quarto e atual 

mandado começou em 2015 e vai até 2018. Então, percebemos que o governador 

Marconi, que faz parte do PSDB – Partido Social Democrata Brasileiro - se mantém 

no poder há anos. O governo do estado se intercala entre ele e o atual prefeito de 

Goiânia, Iris Rezende (PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro), 

que desde 1965, quando foi prefeito da cidade, exerce algum cargo importante em 

Goiânia. De 1983 a 1986 foi governador do estado de Goiás pela primeira vez, a 

segunda vez foi de 1991 a 1994. Em 1998 concorreu com Marconi, que acabou 

sendo eleito pela primeira vez como governador do estado. Contudo, constatamos 

que a representação política burocrática no estado de Goiás não se renova, pois há 

décadas esses dois políticos se revezam no poder. (CRUZ, 2017, p. 71). 

 

Para o governo do estado de Goiás, uma de suas principais metas, em 1999, seria 

transformar as escolas públicas em colégios militarizados, pois, de acordo com seu slogan de 

campanha, a sociedade goiana clama por este ensino diferenciado (Cruz, 2017). 

Acredita-se que a sociedade goiana como qualquer outra sociedade, clama 

primeiramente por educação pública, gratuita e de qualidade, para todos e sem distinção de 

capital cultural e econômico, direitos esses assegurados pela constituição brasileira.  

 

1.3.1 O processo de militarização do colégio Waldemar Mundim  

 

Para falarmos sobre a história da militarização do Colégio Waldemar Mundim, faz-se 

necessário relembrar que esse tipo de colégio diverge dos Colégios Militares (CM), que, como 

já dito, surgiram no Brasil em 1889, e estão ligados diretamente ao Exército Brasileiro. Em 

Goiás, temos os Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMG), que surgiram 
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legalmente no estado e foram autorizados pela Lei nº 8.125, de 18 de junho de 1976, artigo 

23, inciso I, alínea b, lei essa que surge durante a Ditadura Civil e Militar (CRUZ, 2017, p. 

67). 

Diante desse cenário, os CEPMGs estão ligados diretamente ao Comando de Ensino, 

que está hierarquicamente ligado à Secretaria de Segurança Pública. O organograma do estado 

está ligado precisamente ao governador do estado e, então, a Secretaria de Segurança Pública 

fez uma parceria, por meio do Termo de Cooperação Técnico Pedagógico nº 009/2012, com a 

Secretaria de Educação do Estado de Goiás, dando início aos Colégios Estaduais da Polícia 

Militar de Goiás.  

 

O primeiro colégio do estado de Goiás a ser transformado em colégio militar foi a 

Escola Estadual de 1º grau Vasco dos Reis, em 1999, que passou a se chamar, então, 

Colégio da Polícia Militar de Goiás Polivalente Modelo Vasco dos Reis, com cerca 

de 440 alunos. Em seguida, no ano 2000, a Secretaria de Educação entregou a 

direção do Colégio Hugo de Carvalho Ramos para o Colégio da Polícia Militar de 

Goiás (CPMG) com um quantitativo de 1700 alunos na época. Hoje, este colégio 

comporta 3.000 alunos (CRUZ, 2017, p. 68). 

 

Posteriormente, a Secretaria de Educação concedeu a direção de mais quatro escolas 

públicas para os militares, transformando-as em CEPMG: Ayrton Senna (Jardim Curitiba, em 

Goiânia), Dr. César Toledo (Anápolis), Carlos Cunha Filho (Rio Verde) e Dionária Rocha 

(Itumbiara). Em 2018, no período dessa pesquisa, foram concedidos aos militares um total de 

45 colégios em Goiás. As justificativas dessa transformação de escolas públicas em Colégios 

da Polícia Militar partem do projeto conservador do ex-governador Marconi Perillo.  

Na verdade, em vez de um projeto de escola adequada em formar o homem e a mulher 

para que sobrevivam em uma coletividade mais progressista, inovadora e consequentemente, 

menos consumista, o projeto conservador do ex-governador Marconi Perilo ambicionava 

adaptar a formação escolar às novas imposições das sociedades de mercado, ditas 

globalizadas e economicamente mundializadas.  

O modelo de ensino baseado em escolas militarizadas foi se expandindo 

gradativamente a partir de 2013, quando havia seis unidades em todo o estado. Naquele ano, 

houve o acréscimo de doze unidades e foram mais nove entre 2014 e 2015, além de oito em 

2016. Atualmente, mais de 40 mil estudantes cursam a segunda fase do Ensino Fundamental e 

o Ensino Médio nas 48 unidades geridas pela Polícia Militar (PM)
11

. 

                                                           
11

   Informações disponíveis em: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/goias-tera-mais-dez-colegios-

da-policia-militar-em-2018-89434/. Acesso em: 20 de outubro de 2018. De acordo com o Jornal, outras 30 

escolas militares já foram aprovadas e aguardam implementação. Caso todas sejam efetivadas, o estado 

chegará ao total de 78 colégios militares em 2019. 

https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/goias-tera-mais-dez-colegios-da-policia-militar-em-2018-89434/
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/goias-tera-mais-dez-colegios-da-policia-militar-em-2018-89434/
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A capa do Jornal Opção de 29 de agosto de 2018 anuncia a mudança de mais escolas 

públicas estaduais em unidades geridas pela PM: 

 

O Estado de Goiás terá mais dez Colégios da Polícia Militar, totalizando 48 

instituições sob a responsabilidade da corporação. As unidades estão em fase de 

implantação em municípios localizados em diferentes regiões: Águas Lindas de 

Goiás, Goianápolis, Itapuranga, Luziânia, Mineiros, Pontalina, Santa Helena de 

Goiás, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia e Vianópolis. (Jornal 

Opção, 29/08/2018). 

 

De acordo com Cruz (2017), Goiás ganhou destaque por ser o estado brasileiro que 

mais possui colégios militares da polícia militar, existindo 48 (quarenta e oito) deles, em 

2017, seguido por Minas Gerais, com 22 (vinte e dois); Bahia, com 13 (treze); Rio Grande do 

Sul, com 7 (sete); Amazonas, com 4 (quatro); Maranhão, com 3 (três); Tocantins, Rondônia, 

Santa Catarina, Ceará, Piauí e Pernambuco, com 2 (dois) cada e Paraná, Paraíba, Mato 

Grosso, Distrito Federal, Roraima e Alagoas com 1 (um) em cada estado. 
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Tabela 1 – Estados brasileiros com colégios militarizados, 2017. 

Estados Números de colégios militarizados 

Goiás 48 unidades 

Minas Gerais 22 unidades 

Bahia 13 unidades 

Rio Grande do Sul 7 unidades 

Amazonas 3 unidades 

Tocantins 2 unidades 

Rondônia 2 unidades 

Santa Catarina 2 unidades 

Ceará 2 unidades 

Piauí 2 unidades 

Pernambuco 2 unidades 

Paraná 1 unidade 

Paraíba 1 unidade 

Mato Grosso 1 unidade 

Distrito Federal 1 unidade 

Roraima 1 unidade 

Alagoas 1 unidade 

Total: 17 estados  Total: 111 unidades  
Fonte: Cruz, (2017). 

 

Durante uma solenidade de entrega de benefícios do Programa Bolsa Atleta, no 

Centro Cultural Oscar Niemeyer, em 2015, o governador do estado de Goiás, 

Marconi Perillo, foi surpreendido por um grupo de professores que protestavam 

contra ele, contra o seu governo, que extinguiu a titularidade dos professores e não 

pagou o piso nacional, e contra uma declaração do próprio governador em que 

exprimia seu desejo de incluir OS´s na educação. Inicialmente, o governador referiu-

se aos docentes que lá estavam como “alguns radicais que querem achar que o Brasil 

é a Venezuela ou é Cuba, [e] quiseram atrapalhar este evento”. Então professores 

protestando são radicais? E a liberdade de expressão e o direito de lutar pelos seus 

direitos? A questão é que um governo democrático não deveria reagir de forma 

autoritária, deveria estar aberto à discussão (CRUZ, 2017, p. 69). 

 

Podemos perceber que o ex-governador mostrou realmente que seu governo autoritário 

não estava aberto à discussão e implementou, de “cima para baixo”, seu projeto conservador. 

Oito escolas, inclusive o Waldemar Mundim sob a criação precipitada de um projeto de lei, 

foram militarizadas. 

É importante ressaltar que o projeto de educação vigente em Goiás e também no 

Brasil, ao mesmo tempo em que fez e faz uso da política educacional enquanto componente 

fundamental à hegemonia interferem a curto e longo prazo nas estruturas econômica e política 

da sociedade, age sobre a forma de pensar, de conhecer e sobre as regras ideológicas e 

culturais do povo, como bem ressaltou Cruz (2017). 

O Regimento Interno dos CEPMGs não possui nenhum item relacionado ao direito da 

livre participação dos docentes em movimentos de luta e de reinvindicação para a melhoria 
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das condições de trabalho e planos de cargos e salários. Há, porém, um discurso que contribui 

para uma população mais pacífica e subserviente à hierarquia.  

O Jornalista Marcelo Gouveia, do Jornal Opção,
12

 publicou, no dia 21 de julho de 

2015, a manifestação de pais e professores do Colégio Waldemar Mundinho, em parceria com 

professores da Universidade Federal de Goiás (UFG), para tentarem debater sobre a questão 

da militarização dessa instituição, localizada na Vila Itatiaia, já que a comunidade escolar foi 

apenas comunicada que essa transição seria feita. A lei criada pelo governador do estado de 

Goiás, aprovada pelo poder executivo e pela Assembleia Legislativa do estado, transferiu oito 

escolas estaduais para instituições de ensino dirigidas pela Polícia Militar (PM), três delas em 

Goiânia – Colégio Estadual Miriam Benchimol Ferreira, no Jardim Lajeado (região nordeste 

de Goiânia), Colégio Estadual Waldemar Mundim e Colégio Estadual Jardim Guanabara –, 

quatro em Aparecida de Goiânia e uma em Senador Canedo. 

Essa foi a forma encontrada pela comunidade escolar da Vila Itatiaia para demonstrar 

sua indignação pelo fato de não ter sido chamada, em momento algum, para debater sobre a 

possibilidade de o Colégio Waldemar Mundim ser militarizado e só ter sido comunicada que 

já existia uma lei que precisava ser executada. Eles alegaram serem contrários às taxas de 

mensalidade e de matrícula e o alto valor cobrado pelos uniformes (GOUVEIA, 2015, p. 1). 

É importante refletirmos sofre a fala do professor do Colégio Waldemar Mundim 

Marcelo Vaz de Souza, publicada no Jornal Opção pelo jornalista Marcelo Gouveia: 

 

Com a militarização, o acesso à escola pública e gratuita garantida pela LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) e pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

que falam sobre o direito que o aluno tem de se matricular em uma escola próxima 

de sua casa, estará ameaçado. Isso porque os indicadores sociais mostram que quem 

estuda nas escolas militares não são alunos próximos da comunidade. Ele cita o 

exemplo do Colégio da Polícia Militar Ayrton Senna, localizado no Jardim Curitiba, 

Região Noroeste de Goiânia. O nível socioeconômico que consta no banco de dados 

no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) para aquela 

escola é “médio alto”. E nós sabemos que aquela comunidade é carente. Conheço 

pessoas que moram na Vila São José e que vão de Van, um transporte privado, para 

estudar nessa escola. O que isso mostra: que as pessoas que tinham dificuldades de 

aprendizado em função das desigualdades sociais, serão prejudicadas. Então essa 

manifestação é para evitar essas consequências (GOUVEIA, 2015, p. 1). 

 

A fala do professor esclarece que a militarização implica em violação dos direitos do 

aluno a uma educação pública, gratuita e de qualidade, asseguradas na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), já que a gratuidade da 

escola pública estará ameaçada, pois os colégios militares cobram taxas mensais, além da 

                                                           
12

  Informações obtidas no site do Jornal Opção, disponível em: www.jornalopcao.com.br/reportagens/colegios-

militaresuns-querem-os-outros-nao-entenda-os-porques-41217/. Acesso em: 28 de agosto de 2018. 
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obrigatoriedade da compra do uniforme, que custa, em média, R$ 500,00 reais, de acordo com 

as figuras abaixo.  

 

Figura 2 – Uniforme de Educação Física dos CEPMG 

   
Fonte: Disponível em: 

http://colegiomilitarhugo.g12.br/site/index.php?frame=menu/ocolegio/uniformes/ uniformes.htm. 

Acesso em: 29 de agosto de 2018. 

 

Este uniforme é utilizado em atividades desportivas e em aulas de campo. É composto por 

camiseta bege, calça ou calção marrom e agasalho de frio.  

 

Figura 3 – Uniforme dos Colégios Estaduais da Polícia Militar do Estado de Goiás 

 
Fonte: Disponível em: 

http://colegiomilitarhugo.g12.br/site/index.php?Frame=menu/ocolégio/uniformes/uniformes.htm. 

Acesso em: 29 de agosto de 2018. 

 

  A farda é composta por bibico marrom, camisa bege com manga curta, camiseta bege 

com manga curta utilizada por baixo da camisa com mangas, cinto marrom de nylon, calça 

marrom, meias na cor preta (para meninos), calça marrom, sapatos pretos, camiseta branca 

com mangas, saia-calça/calça marrom (para meninas) e meia de seda cor da pele (para 

meninas). O sapato é preto e deve ser social para ambos. 

http://colegiomilitarhugo.g12.br/site/index.php?Frame=menu/ocolégio/uniformes/uniformes.htm
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Figura 4 – Farda de gala, usada em eventos e formatura dos Colégios Estaduais da Polícia 

Militar do Estado de Goiás 

 
Fonte: Disponível em: 

http://colegiomilitarhugo.g12.br/site/index.php?frame=menu/ocolégio/uniformes/uniformes.htm. 

Acesso em: 29 de agosto de 2018. 

 

O uniforme (ou farda) é cobrado e existem diversas regras para sua utilização e 

apresentação, como mostrado no Art. 9º do Regimento Disciplinar, inciso 24: 

 

 É considerado como uma transgressão de natureza média, por exemplo, 

“comparecer a qualquer evento escolar com uniforme diferente do determinado 

pelo Comando do CPMG”, de acordo com o inciso 24; 

  No inciso 26, é proibido “usar uniforme diferente do previsto para o CPMG ou 

faltando quaisquer de suas peças
13

”. 

 

De acordo com relatos das famílias entrevistas e acompanhadas no Residencial 

Orlando de Morais e Antônio Carlos Pires, R$ 500,00 é um valor muito alto para quem ganha 

salário mínimo e tem dois filhos nessa escola. As famílias pagam prestações de lotes em torno 

de R$ 800,00. Uma escola pública deve ser de fácil acesso para todos, independentemente de 

classe econômica, nível cultural ou social. A cobrança e a obrigatoriedade podem excluir 

aqueles que não têm condições. 

Deparamo-nos, logo, com alunos excluídos do seu direito básico, que é a educação 

pública assistida pelo governo. A tudo isso se acresce que o Colégio Waldemar Mundim é a 

maior escola pública de Ensino Médio dessa região, com muitos alunos de baixa renda que se 

deparam com diversas fronteiras de estado, cultura, economia e ideologia. 

                                                           
13

  Informações disponíveis em: http://colegiomilitarhugo.g12.br/site/normas_disciplinares.html. Acesso em: 30  

de agosto de 2018. 

http://colegiomilitarhugo.g12.br/site/index.php?frame=menu/ocolégio/uniformes/uniformes.htm
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Para o sociólogo Bourdieu (2007), a educação escolar, uma das formas do capital 

cultural, é um recurso tão importante quanto o capital econômico na determinação e 

reprodução das posições sociais. 

  

O sistema escolar gasta uma energia para realizar a operação de triagem, ele mantém 

a ordem preexistente, isto é a separação entre, os alunos dotados de quantidades 

desiguais de capital cultural. Mas precisamente, através de uma série de operações 

de seleção, ele separa os detentores de capital cultural herdados daqueles que não o 

possuem. O sistema tende a manter as diferenças sociais preexistentes  

(BOURDIEU, 1996, p. 37). 

 

Bourdieu desvenda a seletividade educacional que exclui e marginaliza os alunos 

oriundos das classes populares, enquanto privilegia os alunos mais dotados de capital 

econômico, cultural e social, fato que contribui para a reprodução, de geração em geração, dos 

capitais acumulados. Essa teoria contradiz a convicção, até então amplamente aceita, de que 

existe igualdade de chances no sistema educacional. 

A partir desses pressupostos, questionamos: será que os alunos que moram nos bairros 

periféricos próximos do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Waldemar Mundim 

realmente estão sendo incluídos nesse espaço ou será que os muros do colégio militar se 

transformaram em barreiras físicas, financeiras e ideológicas para muitos sujeitos?  

Martins (2014), em sua trajetória de estudos dos espaços de fronteira no interior do 

Brasil marcados pela degradação do ser humano, analisa a fronteira como o lócus privilegiado 

de disputa por grupos diferentes, local do fio da navalha a remarcar os limites; trajetória de 

lutas, mas também de histórias de esperança, de busca de novas cenas urbanas fora da 

subalternidade. Essas reflexões levam-nos à aventura de pensar o conceito de fronteira para 

muito além do território. 

 

A fronteira de modo algum se reduz e se resume à fronteira geográfica. Ela é 

fronteira de muitas e diferentes coisas: fronteira da civilização (demarcada pela 

barbárie que nela se oculta), fronteira espacial, fronteira de culturas e visões de 

mundo, fronteira de etnias, fronteira da história e da historicidade do homem. E, 

sobretudo, fronteira do humano (MARTINS, 2014, p. 11). 

 

Pensar em liberdade para expressar seus pensamentos, convicções e reivindicar seus 

direitos nessas trajetórias juvenis de um mundo globalizado é uma realidade possível na 

educação militar? Vamos considerar a composição de seus regimentos com suas transgressões 
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disciplinares. Vejamos alguns incisos do Regimento Disciplinar, em seu Art. 9º
14

, que fala 

sobre as proibições:  

 

 47. Travar discussões com membros da comunidade escolar; 

 48. Promover ou tomar parte de qualquer manifestação coletiva que venha a 

macular o nome do CEPMG; 

[...] 

 50. Dirigir memoriais ou petições a qualquer autoridade, sobre assuntos da 

alçada do comandante do CEPMG; 

[...] 

 59. Ingressar ou sair do CEPMG sem estar com o uniforme regulamentar, bem 

como trocar de roupa (trajes civis) dentro do Colégio, sem autorização de quem 

dê direito; 

[...] 

 74. Provocar ou tomar parte, uniformizado ou estando no colégio, em 

manifestações de natureza política; 

 

No Projeto Político Pedagógico da escola estudada está assinalada uma preocupação 

em formar cidadãos mais humanos, com identidade própria e valores que norteiam o 

posicionamento de cada um diante do mundo e da vida. Ademais, ainda coloca que a 

finalidade da escola é a de contribuir para a formação do cidadão consciente e crítico, de 

forma a que ele possa atuar e contribuir para transformar o seu meio e a sociedade. Por outro 

lado, o próprio Regimento Disciplinar acaba penalizando os alunos que se arriscarem a 

discutir com membros da comunidade escolar e aqueles que protestarem sobre algo que possa 

vir a desonrar ou ‘macular’ o nome do CEPMG. Teremos de sentir como serão esses futuros 

cidadãos que estão sendo proibidos de discutir e de se manifestarem, pois parece-nos 

incoerente o que está escrito no Regimento Interno e algumas regras e transgressões do 

Regimento Disciplinar.  

No inciso 74 do regimento escolar fica proibido ao (a) aluno (a) se envolver em 

manifestações de natureza política caso esteja uniformizado. Ao usar a farda o estudante deve 

abdicar de participar de manifestações no espaço público. O escritor Henry Thoureau (2002) 

ressalta que o soldado se assemelha a um zumbi que apenas cumpre ordens, isto é, não possui 

consciência.  

 
Deve o cidadão desistir da sua consciência, mesmo por um único instante ou em 

última instância, e se dobrar ao legislador? Por que então estará cada homem dotado 

de uma consciência? Na minha opinião devemos ser em primeiro lugar homens, e só 

então súditos. Não é desejável cultivar o respeito às leis no mesmo nível do respeito 

aos direitos. A única obrigação que tenho direito de assumir é fazer a qualquer 

momento aquilo que julgo certo. Costuma-se dizer, e com toda a razão, que uma 

                                                           
14

  Informações disponíveis em: 

http://colegiomilitarhugo.g12.br/site/index.php?frame=menu/ocolegio/histórico.htm. Acesso em: 29 de 

agosto de 2018. 
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corporação não tem consciência; mas uma corporação de homens conscienciosos é 

uma corporação com consciência (THOREAU, 2002, p. 6). 

 

Como formar cidadãos conscientes dos problemas do mundo a sua volta e transformar 

seu meio e a sociedade se eles não têm liberdade para exercer seu direito à manifestação? 

Serão eles capazes de protestarem contra as injustiças ou deixarão prevalecer à existência das 

vantagens e abusos de autoridades? 

O Colégio Waldemar Mundim passou por diversas modificações no campo 

pedagógico, físico e estrutural após a militarização, tendo sido construídas mais quatro salas 

de aulas, todas com ar condicionado. Houve uma boa reforma na estrutura do colégio, desde a 

sala dos professores, da coordenação pedagógica, criação de mais salas para alunos com 

necessidades especiais, sala para coordenação da merenda, até a construção de um portão de 

entrada e saída só para os alunos, separada do portão de entrada dos funcionários da escola. 

Também foi feita uma adequação de espaços inutilizados para acomodação da gerência 

militar que coordena a parte Disciplinar do colégio. 

Os dados do PPP de 2018 contabilizaram um total de 1.700 alunos usando o uniforme. 

Há uma diferença estabelecida pela série que o aluno frequenta, que é mostrada pelas 

insígnias apostas na platina (camisa) do uniforme. O Ensino Fundamental é representado por 

divisas e o Ensino Médio por uma estrela de cinco pontas, ambas azuis, representando a 

aprendizagem, acrescidas de uma estrela amarela com cinco pontas, representando o ensino 

militar, como mostram as Figuras 5 e 6.  

 

Figura 5 – Peça do vestuário do uniforme – luva usada no Ensino Fundamental 

 
Fonte: Montagem da autora. 

 

 Estas luvas são usadas, respectivamente, na parte superior do ombro das camisas pelos 

9º, 8º, 7º e 6º anos do Ensino fundamental. O par custa R$ 10,00.  
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Figura 6 – Peça do vestuário do uniforme – luva usada no Ensino Médio 

 

Fonte: Montagem da autora. 

 

            Estas luvas são usadas na parte superior do ombro das camisas pelos alunos do 1º, 2º e 

3º séries do Ensino Médio, respectivamente. O par custa R$ 10,00. 

Durante a entrevista, realizada com cinco famílias no Residencial Orlando de Morais, as 

mães elogiaram a durabilidade da roupa e a identificação com o nome do aluno – bordado na 

farda –, pelo fato de isso facilitar o reconhecimento dele em caso de necessidade fora da escola. 

Quatro mães entrevistadas disseram que o aluno se sente importante quando sai na rua usando a 

farda, ao mesmo tempo em que se sente protegido contra assaltantes.  

Vale ressaltar que os estudantes quando usam a farda têm o símbolo de aceitação social, 

sendo o sonho de muitos estudantes e pais, pois com a farda parecem iguais em um espaço 

antes bem diferenciado.   

Nota-se que, para essas mães, os colégios militarizados dão status social aos seus filhos, 

que não têm seus direitos de cidadão reconhecidos em seu cotidiano. Eles se sentem mais 

seguros com a figura do (a) policial, encontrando, nesses espaços, a oportunidade de usar uma 

roupa elegante que, no primeiro momento, os diferencia dos demais estudantes.  

De forma contraditória, vale relembrar que no ambiente escolar de trajes com insígnias 

– que classificam, hierarquizam e padronizam – há, ao mesmo tempo, relações de poder com 

alcance sobre os sujeitos que sofrem estigmas, normalmente alunos de baixo capital social, 

moradores de bairros periféricos. Alguns deles recebem as marcas, no espaço interno escolar, 

do sujeito “pé de toddy”, termo pejorativo que, na maioria das vezes, se referem aos alunos 

com sapato sujo de terra vermelha. 
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Os relatos permitem inferir que alguns estudantes usam uniformes doados pelos outros 

colegas, moram também em lugares difíceis, tidos como fazendas ou chácaras, e isso, em 

síntese, tem deixado marcas que nem mesmo o suposto status e a proteção institucional 

anemizam. Logo, o principal intuito desta pesquisa é identificar as trajetórias cartográficas 

desses sujeitos, apelidados por seus pares de “pé de toddy”, e também compreender o 

contexto daqueles que os estigmatizam.  

 

Em outra perspectiva, Foucault (2014) entende as escolas como sistemas que tendem 

a reproduzir as desigualdades. A tudo isso se acresce que “na disciplina, os 

elementos são intercambiáveis, pois cada um se define pelo lugar que ocupa na 

série, e pela distância que o separa dos outros” (p. 143).  

 

A diferença do funcionamento de uma escola militar para outra que não seja 

militarizada são os distintos regimentos existentes, como Regimento Interno, Regimento de 

Continências e Regimento Disciplinar, os quais infundem, nos estudantes, professores e 

funcionários, regras a serem cumpridas e que, caso não o sejam, há transgressões e 

penalizações que poderão ser aplicadas por seus superiores.  

Leandra Cruz (2017) relata que as principais justificativas propagadas pela mídia, pelo 

governador do estado de Goiás e pela sociedade são que os Colégios Militares se diferem dos 

outros colégios pela disciplina dos alunos, pelos bons índices de aprovação em vestibulares, 

estrutura física e garantia de segurança para os alunos e funcionários da escola. No entanto, há 

uma parcela considerável da sociedade que questiona a forma utilizada para conseguir e os 

meios para manter-se a disciplina exigida nesses colégios. Para alguns estudiosos inclusive 

Foucault (2014), a disciplina sendo usada de maneira correta e respeitosa pode ajudar na 

formação de indivíduos autônomos, críticos e solidários. 

Segundo o Regimento Interno do CEPMG, as transgressões podem ser classificadas 

em leves, médias e graves: 

 
Art. 1º Com base nos princípios de justiça e equidade, bem como visando à pessoa 

humana em desenvolvimento, o Regimento Disciplinar do Colégio da Polícia Militar 

de Goiás - CPMG tem por finalidade especificar e classificar as transgressões 

disciplinares praticadas pelos alunos, enumerando as causas e circunstâncias que 

influem em seu julgamento, bem como enunciar as punições disciplinares 

estabelecendo uniformidade do critério utilizado em sua aplicação (CPMG/WM, 

2018). 

 

Por conseguinte, a disciplina é o grande diferencial nessas escolas e ela é cobrada por 

meio de regimentos e regulamentos, que, caso não sejam obedecidos de acordo com as regras 
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contidas em seus artigos e incisos, os alunos serão punidos. Em face dessas situações sobre 

disciplina, alguns autores adotam posicionamentos diversos.  

O escritor francês Foucault (2014), por exemplo, descreve a figura ideal do soldado, 

no século XVI, como cheio de vigor e coragem. Ainda nesse século, os indícios de um bom 

soldado estariam em suas aptidões físicas, nos estereótipos específicos e em sua coragem 

diante dos desafios. Foucault (2014, p. 13) menciona Montgommery para afirmar que 

 

[...] os sinais para reconhecer os mais idôneos para esse ofício são a atitude viva e 

alerta, a cabeça direita, o estômago levantado, os ombros largos, os braços longos, 

os dedos fortes, o ventre pequeno, as coxas grossas, as pernas finas e os pés secos, 

pois o homem desse tipo não poderia deixar de ser ágil e forte. 

 

Também no século XVIII surgiram outras concepções desse “bom soldado”, pois ele 

tornou-se fabricável e não precisaria, como requisito básico, ter um estereótipo físico pré-

estabelecido, pois descobriram que seria possível criá-lo. Eis aí a máquina perfeita, aos 

poucos e com a dosagem de coação necessária, para o automatismo dos hábitos de 

movimentos e posturas. “Expulso o camponês”, entra a “fisionomia de soldado” 

(FOUCAULT, 2014, p. 133). Segundo Foucault (2014, p. 136), eis o conceito de disciplina: 

 

[...] a disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e 

diminuem essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma 

palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele, por um lado, uma “aptidão”, uma 

“capacidade” que ela procura aumentar; e inverte, por outro lado, a energia, a 

potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Se a 

exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção 

disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma 

dominação. 

 

Diante do exposto, é importante refletir o conceito de disciplina na obra de Foucault, 

pois ele nos apresenta dois lados: a força e a eficácia, no sentido de colocar esse corpo como 

dominado, como também a força e a eficácia como uma maior produtividade desse indivíduo, 

que, na mesma intensidade, o tornaria um ser dominado. Analisemos, então: a quem essa 

produtividade e dominação beneficiariam?  

O sociólogo francês Pierre Bourdieu (2007) afirma que as estruturas pedagógicas são 

concebidas para permitir que os jovens adquiram um volume de experiência e conhecimentos 

que os coloquem em condições de se adaptarem, rapidamente, às necessidades dos setores da 

economia e não lhes propicie se aprofundarem nos conhecimentos dos cursos teóricos, ficando 

estes a cargo da classe dominante. A escola produz, desse modo, uma espécie de fronteira 
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mágica, instituída ao separar o último diplomado do primeiro reprovado, pois o sucesso 

depende de uma ordem, um nome, da farda, de um símbolo do poder dado ao mais disciplinado.  

Portanto, os cumprimentos das normas e das disciplinas são de extrema importância 

para o bom desempenho dos sujeitos desde os tempos remotos e algumas das transgressões 

disciplinares, que nos colégios militares são muitas, como por exemplo
15

: 

 

13. Usar óculos com lentes ou armações de cores esdrúxulas, mesmo sendo de grau, 

boné, tiaras, ligas coloridas ou outros adornos, quando uniformizados. 

[...] 

15. Mascar chicletes ou similares nas dependências do CPMG, ou quando 

uniformizado. 

16. Comparecer, a aluna, a qualquer atividade com as unhas fora do padrão, estando 

devidamente uniformizada; 

[...] 

22. Deixar de cortar o cabelo na forma regulamentada ou tingi-lo e/ou apresentar-se 

com barba, ou bigode por fazer e costeleta fora do padrão; 

23. Apresentar-se com o cabelo fora do padrão, deixando-os soltos com pontas ou 

mechas caídas (alunas), ou tingidos de forma extravagante; 

[...] 

27. Sair de forma sem permissão da autoridade competente; 

[...] 

35. Quando uniformizado, deixar de atentar para a postura e compostura, seja no 

Colégio ou fora dele. 

[...] 

37. Sentar-se no chão estando fardado. 

[...] 

61. Negar-se a colaborar ou participar nos eventos, formaturas, solenidades, desfiles 

ou promoções oficiais do Colégio; 

[...] 

68. Denegrir o nome do CPMG ou de qualquer de seus membros através de 

procedimentos desrespeitosos, seja por meio virtual ou outros. 

 

A disciplina, contudo, não pode ser colocada como a vilã da história ou o mal da 

sociedade e da educação, mas tampouco é a sua salvação. Existem diversos ângulos de visão 

para compreendermos o que vem a ser disciplina e faz-se necessário darmos a devida atenção 

a alguns deles. 

Por um lado, a disciplina é primordial para desenvolver um processo de ensino e 

aprendizagem de qualidade em sala de aula, pois como o professor explicaria um conteúdo 

sem que a turma lhe desse a devida atenção, considerando que disciplina não significa, 

necessariamente, silêncio e quietude. Foucault (2014) salienta que na maioria das vezes o 

exercício leva o indivíduo a criar aptidão profissional ou outras técnicas. Portanto, as 

instituições escolares exercitam os estudantes para que eles criem e aprendam a ajustar a si 

mesmos.   

                                                           
15

  Disponível em: http://colegiomilitarhugo.g12.br/site/normas_disciplinares.html. Acesso em: 29 ago. 2018. 

http://colegiomilitarhugo.g12.br/site/normas_disciplinares.html
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Tanto a disciplina para o controle de uma sala de aula quanto de um quartel se mostra 

relevante sob o ângulo de visão dominador. No quartel, os soldados precisam obedecer às 

ordens de seus superiores para executarem prontamente o que lhes foi solicitado, uma vez que 

essa disciplina visa somente ao controle e à subserviência sem discussão.  

A questão primordial a ser colocada é que uma sala de aula não é um quartel e não 

deve ser considerada como tal, mesmo que, para Foucault (2014), a organização da escola 

tenha sido inspirada nos quartéis e nos presídios. É oportuno entendermos o cenário em que 

vivemos hoje e como podemos enfrentá-lo, desconstruindo antigos conceitos e lutando por 

novas mudanças. 

Desde o século XVIII o espaço escolar traz modificações que influenciaram o modelo 

de educação atual. É a partir desse momento que os alunos se colocam um ao lado do outro, 

todos atentos à fala do mestre, que se coloca à frente de todos. Foi nesse período que começou 

a se definir a ordenação dos alunos por fileiras, a se ter corredores nos pátios, a se alinhar as 

classes por idade, uma subsequente à outra, estabelecendo-se uma sucessão de conteúdos 

ensinados. Para Michel Foucault (2014, p. 144), 

 

[...] organizou [-se] uma nova economia de tempo de aprendizagem. Fez funcionar o 

espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de 

hierarquizar, de recompensar. Jean-Baptiste de La Salle imaginava uma classe onde 

a distribuição espacial pudesse realizar ao mesmo tempo toda uma série de 

distinções: segundo o nível de avanço dos alunos, segundo o valor de cada um, 

segundo seu temperamento melhor ou pior, segundo sua maior ou menor aplicação, 

segundo sua limpeza, e segundo a fortuna dos pais. Então, a sala de aula formaria 

um grande quadro único, com entradas múltiplas, sob o olhar cuidadosamente 

“classificador” do professor. 

 

O espaço escolar se mostrou eficiente em vigiar, ensinar, hierarquizar, classificar e 

recompensar. Contudo, o grande questionamento é se essas mudanças, ocorridas desde o 

século XVIII, de utilização do tempo e do espaço escolar, de seriação de conteúdos, com 

sistema de recompensa, realmente contribuíram para o avanço ou para a estagnação e 

limitação do sistema educacional atual. Na realidade aconteceram contribuições, porém, 

estamos presos a essas culturas do passado sobre o ambiente escolar que foram importantes 

para a época, mas que precisam ser repensadas na atual realidade.  

Daremos exemplo por meio de uma situação rotineira de uma sala de aula, quando o 

professor adverte oralmente várias vezes um aluno por ele estar conversando paralelamente 

durante a explicação. Nesse tipo de situação, o professor resolve por meio de advertência oral 

e, caso o aluno volte a atrapalhar, o encaminha à coordenação. Observa-se, desse modo, que 

se for necessário o professor poderá encaminhar o caso para a gestão da escola. 
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Nos dias atuais, portanto, vivemos a cultura de vigiar, hierarquizar, classificar e punir 

heranças do século XVIII que ainda fazem parte da realidade atual das escolas. Será que uma 

conversa paralela ou apelidar/ “zoar” do colega seria um ato indisciplinado? Os alunos sabem 

quais ações (conversa paralela, apelidar, “zoar”) se enquadram em atos indisciplinados? 

Nessa perspectiva, se a situação assinalada acima for resolvida por um militar, 

possivelmente ele consideraria o ato como uma transgressão disciplinar que tem, como 

consequência, punições que podem baixar a nota disciplinar do aluno, que começa com 10 e 

vai diminuindo a cada transgressão. Cada ato indisciplinar tem uma pontuação e, quando ele 

chegar à pontuação mínima, é convidado a deixar o colégio. 

Surgem, assim, muitos questionamentos sobre a eficácia ou não da disciplina dentro da 

escola, e fora dela, na formação do indivíduo como cidadão.  

Para Vasconcellos (2009, p. 25), “a disciplina é uma exigência para o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento humano, seja ela considerada em termos individuais ou 

coletivos”. O autor explica que pode haver divergências em relação à concepção de disciplina, 

porém a sua ausência inviabiliza o crescimento do sujeito. 

Esse tipo de procedimento é um retrocesso em relação à aprendizagem do indivíduo, 

uma vez que a aprendizagem escolar pode também acabar em um processo rigoroso, 

sistemático e metódico.  

Vasconcellos (2009) também salienta que a disciplina não se refere somente ao fato de 

o professor conseguir ou não dar a sua aula, na verdade, a questão disciplinar vai muito além 

disso, é mais profunda e complexa. Ele aponta, em sua obra, a necessidade de o docente 

adotar métodos de trabalho que sejam únicos: leitura da realidade, clareza da finalidade, plano 

de ação e avaliação. 

 
Portanto, desde há muito, disciplina implica os sentidos epistemológico ou 

intelectual (domínio do objeto, capacidade de exercitar, ginástica mental) e ético ou 

moral (princípios de conduta individual ou coletiva, comportamento, atitude). Tais 

ordens seriam necessárias para um conhecimento autêntico e para uma convivência 

equilibrada (VASCONCELLOS, 2009, p.89). 

 

Embora as pessoas passem pela formação acadêmica, quando chegam às salas de aula 

se chocam com os conflitos, os entraves e as resistências que surgem e com as quais não 

sabem lidar.  

Dessa maneira, as reflexões antes citadas nos permitem perceber que a disciplina 

reserva vários olhares e, por isso, não podemos deixar de revelarmos, aqui, o olhar do autor 

Paulo Freire. O educador foi entrevistado em um evento de profissionais da educação da 
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Prefeitura Municipal de São Paulo, em 1987, ao dar uma palestra sobre o tema “Autoridade e 

autoritarismo na escola”.  

 

Eu acho que a disciplina é uma das tarefas da autoridade, é trabalhar no sentido de a 

liberdade assumir a disciplina como necessidade e boniteza. Para isso a autoridade 

tem que ser séria, coerente, não pode ser manhosa, nem safada, a liberdade precisa 

encontrar uma razão de ser de crença da palavra e do testemunho da autoridade 

(D’ANTOLA et al., 1989, p. 4). 

 

Interessante nos atentarmos para esse trecho da entrevista com Paulo Freire sobre o 

sentido que ele dá à disciplina. Ele afirma que a ‘disciplina é uma das tarefas da autoridade’ e 

esse olhar sobre a disciplina é muito válido, pois realmente a autoridade se faz importante em 

um sistema disciplinar, mas essa autoridade deve ser legítima, coerente e, consequentemente, 

guiada para a liberdade, visto que os alunos saberão o porquê devem ter disciplina nesse 

momento, mas não no outro. 

No trabalho de escuta realizado com cinco alunos do Residencial Orlando de Morais e 

Antônio Carlos Pires foi relatado que após a militarização do Colégio Waldemar Mundim os 

estudantes conseguiam compreender mais os conteúdos, já que antes eles atrapalhavam alguns 

professores, que não conseguiam explicar os conteúdos. Tampouco respeitavam os docentes 

quando eles queriam impor a disciplina.  

Assim, segundo os estudantes, atualmente a sala de aula fica em silêncio e eles podem 

aprender os conteúdos. Todos elogiaram a melhora do lanche, a limpeza nas salas de aula e a 

reforma do banheiro e a instalação dos aparelhos de ar condicionado, como também o fato de 

se sentirem seguros na escola.  

Percebe-se que para a comunidade escolar existem vários pontos positivos e negativos 

na militarização do CEPMG Waldemar Mundim. Ao mesmo tempo em que reclamam do 

preço da farda, do pagamento de uma taxa para a matrícula, do pagamento da contribuição 

mensal à Associação de Pais e Mestres, das regras que padroniza o uso do cabelo, das unhas, 

dos acessórios que enaltecem o corpo juvenil, já avaliam como positivo a melhora da 

disciplina, do nível de conhecimentos e metodologias de vários professores, pois esses são 

avaliados todo bimestre pelos discentes e sofrem intervenção pedagógica quando pertinente.    

 O conteúdo programático do Colégio Waldemar Mundim segue os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), se 

diferenciando somente pela oferta da disciplina “noções de cidadania”, a qual abrange: ordem 

unida, orientações básicas de trânsito, informações sobre o meio ambiente, prevenção às 

drogas, educação religiosa e até etiqueta social. 
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Nos relatos dos professores e nos dados dos questionários observa-se que o perfil 

socioeconômico da clientela estudantil do colégio mudou um pouco depois da militarização. 

Veremos a seguir essas transformações.  

Posta essa compreensão, é relevante comentar que, com a militarização, a forma de 

ingresso no CEPMG ficou diferente, haja vista que, primeiramente, destinam-se vagas para os 

alunos da rede municipal próximos da escola, que terminaram o ciclo II (ingressam no 6º ano 

no CEPMG) e ciclo III (ingressam na 1ª série do Ensino Médio no CEPMG). As escolas 

municipais que receberão as vagas são as localizadas nos bairros Itatiaia, Jardim Pompéia, 

São Judas Tadeu, Goiânia II, Balneário Meia Ponte e Orlando de Morais. 

As vagas restantes destinam-se ao sorteio, cujos participantes podem ser filhos de civis 

(50% das vagas) quanto de militares (os outros 50%). Na concorrência, filhos de militares 

concorrem com filhos de militares e filhos de civis concorrem com filhos de civis. 

Pude observar duas situações bem diferentes nos turnos diferentes em que estava 

exercendo a docência no Waldemar Mundim. No turno vespertino (com turmas do 6º ao 9º 

ano) nota-se que os pais são bem participativos no acompanhamento das tarefas e higiene 

pessoal dos estudantes. De acordo com a tesoureira da Associação de Pais e Mestres, também 

era o turno em que os pais e responsáveis mais contribuíam com a mensalidade escolar.  

Já no turno noturno, como docente no PROFEN (1º, 2º 3º e 4º períodos do Ensino 

Médio), os estudantes tinham muita dificuldade em seguir as normas do regimento disciplinar 

do CEPMG; diziam que jamais pagariam a mensalidade escolar, pois conheciam seus direitos 

como cidadão que estavam assegurados na Constituição Federal, lhes garantindo ainda escola 

pública, gratuita e de qualidade.     

Como foi mencionado, em 2017, eu era professora de Geografia dos 7º
s
 anos A, B, C, 

D e E, no turno vespertino, e do 1º ano A e 2º
s
 anos B, C, D e E do Programa de 

Fortalecimento do Ensino Noturno (PROFEN), cujo estudante cursaria o Ensino Médio em 

dois anos. Nesse ano de 2017, apliquei um questionário
16

 com questões fechadas com a 

intenção de conhecer o perfil socioeconômico de algumas turmas do vespertino e do noturno. 

 Entrevistei 361 estudantes em 2017, tendo eles respondido o questionário em sala de 

aula, embora algumas turmas do 6º ano tenham pedido para levar para casa, pois precisavam 

conferir algumas respostas com o auxílio da família.  

Com a tabulação dos dados, verificamos que 13% dos alunos entrevistados moram no 

Setor Itatiaia e cerca de 10% afirmaram que não sabiam o nome do bairro onde viviam, pois 

                                                           
16

 O questionário se encontra no Apêndice A, página 139.  



55 

 

tinham acabado de se mudar para lá. O Residencial Orlando de Morais é o segundo bairro 

com maior número de alunos matriculados no CEPMG Waldemar Mundim. 

A partir dos gráficos apresentados a seguir é possível tecer algumas considerações 

mais gerais sobre a situação socioeconômica dos estudantes do turno vespertino, das turmas 

dos 6ºˢ anos A, B, C e D e 7ºˢ anos A, B, C, D e E; 1º período A, PROFEN e 2ºˢ períodos A, 

B, C do PROFEN do turno noturno do CEPMG Waldemar Mundim. Como eu era professora 

de Geografia nessas turmas, a aplicação do questionário foi acessível, mas, na ocasião, os 

outros professores, que ministravam as disciplinas de História, Noções de Cidadania, 

Sociologia e Matemática, estavam com o calendário de atividades e provas bem definidos no 

pouco tempo estabelecido para o bimestre final e não puderam aplicá-lo.  

 

Gráfico 1 – Bairros residenciais dos estudantes dos turnos vespertino 6ºˢ e 7ºˢ anos e noturno 

1ºˢ e 2ºˢ período do PROFEN/noturno do CEPMG WM – 2017 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018.  

 

 Observa-se no gráfico, que o Residencial Orlando de Morais tem o segundo maior 

número de estudantes matriculados no CEPMG Waldemar Mundim, em seguida nota-se os 

bairros que surgiram mais recentemente na região Norte, tais como Village Atalaia, Alice 

Barbosa, Shangry-lá que apresentam as mesmas quantidades de estudantes matriculados que 

os bairros mais antigos como o Itatiaia, o São Judas Tadeu, o Jardim Pompéia e Goiânia 2.  
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 No mapa a seguir sobre a formação do grupo familiar dos estudantes nota-se que 

apesar de grande parte dos alunos morarem com seu pai e mãe, existe uma parcela 

considerável de lares que são chefiados por mulheres. 

 Gráfico 2 – Formação do grupo familiar dos estudantes entrevistados 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Durante a avaliação e a interpretação dos relatos de alguns estudantes, tanto do turno 

vespertino como do noturno, constatou-se que muitos não sabiam responder qual era sua 

naturalidade como monstra o gráfico 03 abaixo. Talvez alguns não tenham entendido de fato o 

significado da palavra “naturalidade”.  
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Gráfico 3 – Naturalidade dos estudantes 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Desse modo, percebi que não havia visibilidade interpretativa das fronteiras vividas 

por esse jovem em seu lugar de origem. Voltemos nossa reflexão à definição de fronteira 

propagada pelo cientista Martins (2014, p. 11): 

 

[...] a fronteira de modo algum se reduz e se resume à fronteira geográfica. Ela é 

fronteira de muitas e diferentes coisas: fronteira da civilização (demarcada pela 

barbárie que nela se oculta), fronteira espacial, fronteira de culturas e visões de 

mundo, fronteira de etnias, fronteira da história e da historicidade do homem. E, 

sobretudo, fronteira do humano. 

 

Supõem que faltava reconhecimento da historicidade das suas origens, prazeres, 

memoriais, tradições e nessa luta pela sobrevivência em um território estranho e, 

consequentemente, faltava-lhe afinidade com esse mundo de diferentes coisas desconhecidas 

e, por isso, talvez pouco relevantes para eles. Constatamos que os estudantes noturnos e seus 

familiares formavam um “exército de reserva” de mão de obra barata na grande Goiânia, que, 

como cidade receptora não tem infraestrutura para receber a demanda de migrantes, 

provocando, dessa maneira, um impacto negativo na economia na cidade e contribuindo para 

o aumento da marginalidade urbana. 

 Durante a aplicação do questionário em algumas turmas do noturno PROFEN e 6º e 

7º anos do vespertino, achei melhor explicar que na realidade a pergunta pedia que anotassem 
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o nome da cidade onde haviam nascido. Posteriormente, mesmo depois da explicação, cerca 

de 10% (inclusive os alunos do noturno) não responderam o nome da cidade onde nasceram. 

Fato novo revelado, que coloca à reflexão das causas dessas manifestações de não 

responderem a questão sobre seu lugar de origem. 

Constata-se que diferenças culturais que compõem as identidades desses sujeitos 

migrantes são muito complexas e, portanto, encontram na escola o espaço de negociação que 

abre possibilidade para as trocas culturais e para a aceitação das experiências e vivências. 

Entretanto, existem situações, no contexto escolar, que dificultam o desenvolvimento pleno 

do estudante, mesmo sendo a escola uma das instituições responsáveis pela inclusão do 

indivíduo no meio social. 

A pesquisadora Malta (1982, p. 5 apud COSTA, 2015, p. 96) descreve que a realidade 

escolar era pouco acolhedora para os estudantes migrantes e que eles passavam pelo processo 

que ela denominou de “desculturação” a fim de se apropriar dos códigos culturais do novo 

território. Isso poderia dar margem a algumas situações conflituosa e até “perturbações 

psicológicas”. 

 

Gráfico 4 – Naturalidade do pai 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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Gráfico 5 – Naturalidade da mãe 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

 De acordo com os gráficos acima, quase a metade dos 361estudantes entrevistados 

responderam que seus pais são goianos (as) e grande parcela desses pais nasceram em 

Goiânia, portanto são goianienses, seguidos por grupos menores de migrantes maranhenses, 

baianos, paraenses e tocantinenses.   

Parte dos entrevistados (pais e alunos), também migrantes, fixam-se em novos bairros, 

estabelecem outras relações, constituem seus territórios. Trazem consigo identidades culturais 

e uma bagagem comum herdada dos lugares de onde vieram. A realidade da migração, 

estudada por tantos autores, é que os migrantes passam por um processo de 

(re)territorialização
17

 no novo lugar de moradia e certamente isso poderá refletir no espaço 

escolar. 

Percebe-se que a relação, nesse novo ambiente, à representação simbólica e/ou cultural 

é indissociável da grandeza material. Nesse contexto, o território, além de dar suporte que 

garante a vida na direção econômica, é fonte de simbolismo; nele existe uma história de 

trajetórias diárias que dá ao lugar “poderes invisíveis”, capazes de atravessar e influenciar a 

forma com que o sujeito constrói sua grafia no ambiente. Assim, o território é estritamente 

natural, político, econômico ou cultural, mas todas essas dimensões se agregam: 

                                                           
17

  A territorialidade pode ser analisada a partir de três direções: a política, a econômica e a cultural. “A política 

é que delimita as fronteiras que limitam o território, o território é tido como instrumento de poder. A 

concepção econômica entende o território como uma porção da natureza que é fonte de recursos naturais que 

garante as condições necessárias à reprodução material de determinado grupo social. Enquanto na direção 

cultural o enfoque está no caráter simbólico que o território carrega e nas relações socioculturais 

estabelecidas no espaço. Assim, o espaço é fonte de subjetividade e passa a ser valorado de acordo com as 

experiências vivenciadas na dimensão espaço-temporal” (COSTA, 2015, p. 101). 
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Esta perda de um “sentido de si” estável é chamado, algumas vezes, de 

deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração 

dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmo – 

constituí uma “crise de identidade” para o indivíduo (HALL, 2006, p. 9). 

 

Constata-se que desde a colonização do território americano a construção das 

hierarquias eurocêntricas sempre definiu suas políticas culturais que desrespeitaram e 

silenciaram as etnias locais. Evidentemente, dentro dessa “cegueira” e silenciamento, mesmo 

quando essa etnicidade inscrevia seus efeitos de forma tão evidente, a alta cultura europeia 

sempre conteve, sem reconhecimento, as tradições vernáculas da cultura popular, como 

ressaltou o pesquisador Hull (2003), estando provavelmente aí a origem do desenraizamento 

de grande parte da população dos países subdesenvolvidos em especial dos sujeitos de baixo 

capital escolar e econômico. 

Além disso, a partir das análises do gráfico 06, percebi que parte dessa comunidade 

escolar (mesmo sendo hoje mais heterogênea) apresenta razoável padrão de vida, isso se 

levarmos em consideração que quase metade das famílias são compostas por quatro ou cinco 

pessoas (conforme gráfico 07 abaixo) que sobrevivem com uma renda de dois a três salários 

mínimos. O poder de compra dessas famílias não é tão baixo se comparado a outras regiões 

brasileiras, observando que mais da metade dos estudantes entrevistados possuem internet, 

automóveis e celulares em seus domicílios. 

 Em torno de 32% das famílias dos estudantes entrevistados apresentaram um perfil 

socioeconômico em torno de dois salários mínimos R$ 1.874,00 (um mil oitocentos e setenta 

e quatro reais) por mês, e 21% das demais famílias ganham até quatro salários mínimos, ou 

seja, R$ 3.748,00 (três mil setecentos e quarenta e oito reais), dados de 2017. Ademais, o grau 

de escolaridade da maioria dos entrevistados refletiu em pouca qualificação profissional que 

não contribui para a melhoria salarial desses (as) chefes famílias. 
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Gráfico 6 – Composição da faixa salarial da família 

 
 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 
 

Gráfico 7 – Quantidades de pessoas que moram na casa dos estudantes entrevistados 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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Gráfico 8 – Uso da internet nos domicílios dos estudantes entrevistados 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Gráfico 9 – Escolaridade da mãe 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Gráfico 10 – Escolaridade do pai 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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Quando foi perguntado se eles possuíam purificador de água ou filtro de barro em casa 

quase a metade respondeu que não, que pegavam água da torneira e colocavam a garrafa para 

refrigerar.  

 

Gráfico 11 – Utilização de purificador de água nos domícilios dos entrevistados 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Outro item da entrevista que revela o baixo capital educacional dos estudantes é que 

35% deles responderam que o espaço reservado para estudo em casa é o seu próprio quarto, 

compartilhado com um ou mais irmãos, e 15% disseram que não têm espaço adequado para 

estudar em casa e o fazem na mesa da sala ou da cozinha. Curiosamente, no Gráfico 12, vir-

se-ia que faltava, em casa, um espaço reservado para os estudos e que isso se dava, diante do 

exposto, pelo baixo capital cultural dos pais dos alunos, que naturalmente poderia influenciar 

no baixo desempenho escolar dos filhos. 
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Gráfico 12 – Cômodo da casa utilizado para estudo - 2017 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

O segundo ponto importante a ser levantado sobre o questionário é que muitas famílias 

revelaram não possuírem o filtro purificador de água e nem o de barro em casa. Esse fato é 

compreensivo, já que estamos falando de um bairro da periferia, onde moram pessoas com 

baixo índice de escolaridade e, por isso, a população apresenta um perfil bem similar, com 

uma vida social humilde, uma vida de muito trabalho e desinformação.  

Nota-se que a renda das famílias permite que elas adquiram aparelho celular, TV, 

automóvel, assinatura de internet e várias outras aquisições que lhes são designadas, mas não 

adquirem o filtro de barro que é um item de extrema importância para a saúde dos membros 

da família.     

Percebe que a situação socioeconômica interfere no sucesso ou no fracasso da 

sociabilidade e no processo de formação escolar dessas famílias. O sistema educacional 

contribui ou permite que os jovens de baixa renda se culpem pelo próprio fracasso, os 

“colocam como preguiçosos e promove o esquecimento da situação social no individual, 

celebrando o mérito” para quem se esforça (SOUZA, 2009, p. 14).  

   Vale acrescentar que há uma parcela menor de jovens que moram em bairros mais 

nobres – como Jaó, Santa Genoveva, Setor Aeroporto, Bueno, Jardim América, Leste Vila 

Nova, etc. –, que possuem um médio capital social e se destacam por receberem os 

alamares,
18

 prêmio conquistado quando o educando consegue uma média acima de 9,0 em 

                                                           
18

  Cordão ou trança de fio de seda, ouro etc., que guarnece a frente de uma peça de vestuário e o aperta, 

passando de um ao outro lado da abotoadura. 
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todas as disciplinas do bimestre. Esse alamar fica pendurado no ombro do aluno e deve ser 

usado no bimestre inteiro. Quanto sua média é 10,0 há um troféu. 

 

Figura 7 – Alamar utilizado nas escolas militares pelos alunos marcados como excelentes 

 

Fonte: Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=alamares&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=. Acesso em: 2 de 

setembro de 2018. 

 

Para entender a organização dessa estrutura escolar vou utilizar o conceito de “capital 

cultural” desenvolvido pelo sociólogo Bourdieu. Para esse autor (Escritos da Educação, 

2006), quem nasce em um “berço de ouro” recebe com frequência em casa ferramentas, 

afetivas e emocionais, para que suas habilidades e capacidades possam se desenvolver ao 

longo da vida.  

Para Souza (2009), nem toda criança é dotada do mesmo potencial que outras.  Esse 

potencial vai depender da situação da convivência familiar, da sociabilidade; uma criança que 

fica em casa, por exemplo, em um ambiente não adequado à concentração e à leitura, que não 

é algo fácil e natural para os jovens, terá mais dificuldade de ter sucesso aos estudos e 

ascender socialmente, pois uma situação dessas acaba sendo um privilégio para poucos jovens 

que convivem em ambiente de capital cultural mais elevado. 

Seria muito importante a democratização do capital cultural, algo difícil mesmo nas 

sociedades modernas, pois a desigualdade social está presente em todo o lugar e, de acordo 

com as estatísticas, só tende a piorar.  De acordo com Souza (2009), o Brasil apresenta dados 

muito vexatórios no que se refere à mobilidade social, enquanto há uma minoria que vive “no 

paraíso”.  

De acordo com algumas famílias entrevistadas, alguns pais que não têm condições de 

matricularem seus filhos nas escolas particulares buscam, nas escolas militarizadas, um 



66 

 

ensino de qualidade, pois acreditam que a ferramenta disciplinar facilita a aprendizagem e a 

capacidade de adequação às regras sociais exigidas para a inserção social.  

 

Gráfico 13 – Motivos que fizeram o estudante a se matricular no CEPMG Waldemar Mundim 

 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 
 

Gráfico 14 – Satisfação do estudante em estudar no CEPMG Waldemar Mundim 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Foucault, em seu livro Vigiar e punir: o nascimento da prisão (2014), ressalta que as 

escolas, os conventos e os hospitais apresentam algumas ideologias tradicionais que têm 

como objetivo perdas de direitos e privação simples de certas liberdades, tornando as mentes 

e os corpos mais “dóceis”. 
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Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que 

realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 

docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as “disciplinas”. Muitos processos 

disciplinares existiam há muito tempo: nos conventos, nos exércitos, nas oficinas 

também. Mas as disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII 

fórmulas gerais de dominação [...] a disciplina fabrica assim corpos submissos e 

exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo [...] (em 

termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças em termos políticos 

de obediências) (FOUCAULT, 2014 p. 135). 

 

 Baseando-se nisso, podemos entender porque os estudantes estavam satisfeitos com o 

ensino do CEPMG Waldemar Mundim. Quase 180 estudantes (metade de 361 entrevistados) 

disseram que sim, classificaram como causa do bom ensino a disciplina que vigiava e punia as 

faltas cometidas pelos alunos e até mesmo as cometidas pelos professores. Relata-se que as 

constantes faltas ao trabalho (por parte dos professores, professoras e funcionários 

administrativos) sem justificativa não acontecem mais. Foucault (2014) também salienta que a 

disciplina não é somente repressora, mas ela é eficiente porque promete e gera benefícios e 

recompensa.  

O turno vespertino do CEPMG tem o maior número de estudantes e, conforme relatos, 

é o turno em que há também o maior número de pais que contribuem com a mensalidade 

escolar voluntária, recebendo um carnê para pagamento em nome da Associação de Pais e 

Mestres. 

Os estudantes, no início do ano, pagam R$ 130,00 de matrícula (em 2019), já os que 

não têm condições de pagá-la devem pedir isenção dessa taxa para o comandante. A Escola é 

mantida com os recursos do Pro Escola
19

, do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), da 

ADA (Avaliação Diagnóstica Amostral) e do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação), além da contribuição voluntária dos pais.  

Esses recursos são empregados de acordo com o Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE), previamente planejado e executado sob o gerenciamento do Conselho Escolar e Fiscal 

e da Associação de Pais e Mestres. 

Com esses recursos e a escola agora sob o comando dos militares, os projetos de 

construção ganharam fôlego. O projeto Rádio Estudantil foi cancelado e o espaço coberto em 

que acontecia a socialização dos alunos, no horário do recreio, deu lugar a três salas de aula 

para mais de 40 alunos cada, já que não há vagas suficientes para os estudantes que querem 

cursar o ensino médio nos bairros próximos. Grades, janelas pequenas, cimento e brita foram 

substituindo os espaços dos pés de manga, da sibipiruna e das relações de afetividade: “[a] 

                                                           
19

 Verbas que chegam para reformas emergenciais e pequenos reparos. 
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disciplina às vezes exige a cerca, a especificação de um local heterogêneo a todos ou outros e 

fechado em si mesmo. Local protegido de monotonia disciplinar (colégios, quartéis etc.)” 

(FOUCAULT, 2014, p. 139). 

Cabe ressaltar que as melhorias na estrutura da escola, como a construção de pátios 

cobertos, mais salas de aulas são importantes nesse contexto de muitas demandas por vagas 

no ensino médio; portanto esses espaços construídos podem apresentar condições ambientais 

mais sustentáveis, como não impermeabilizações do solo, não retirada da vegetação que ficam 

no pátio interno da escola, outrora, local de aulas e estudos por parte dos professores das 

Ciências da Natureza.      

É no espaço escolar que se dão os conflitos e isso faz com que toda sua comunidade 

possa perceber e criticar os consensos perversos e desumanos que existem e influenciam a sua 

história. “Sem explicitar conflitos, tanto um indivíduo quanto uma sociedade estão 

condenados a repetir cegamente convenções e ideologias” (SOUZA, 2009, p. 48). 

É nessa perspectiva de enfrentamentos de notória visibilidade que buscamos 

compreender as trajetórias juvenis do sujeito “pé de toddy” no seu espaço de vida que agrupa 

a relação casa e escola, considerando as relações cotidianas no tempo e no espaço de 

sociabilidade, sempre articuladas com contextos mais amplos com expressão das 

determinações da sociedade. A expressão “pé de toddy”, usual nessa escola da periferia, vai 

ao (des)encontro da pavimentação do chão do espaço da escola. Desse modo, a terra ou o 

chão passa a ter um sentido de sujo, atrasado e descuidado, enquanto o cimento e a brita 

passam a significar melhoria e investimento na escola, e é nesse mesmo ambiente público, 

preocupado com a aparência de tudo limpo, arrumado e uniformizado, que chegam vários 

estudantes que convivem com os dilemas da fronteira e sua diversidade cultural invisível, 

perpassando pela zona rural mesmo estando já nas franjas urbanas, como analisaremos no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

 

OS SUJEITOS PÉS DE TODDY E SEU ESPAÇO DE VIDA: O LUGAR E OS 

SUJEITOS 

 

 Neste capítulo descrevo e analiso o surgimento do Residencial Orlando de Morais para 

compreender o contexto de moradia dos alunos, estudantes que serão o corpus desse trabalho. 

Pretendo contextualizar a formação dessa periferia urbana na região da pesquisa de modo a 

compreender como as contradições de sua criação implicam a dinâmica da vida. Ao longo do 

texto, encontro os desafios de perceber que mesmo entre sujeitos socialmente iguais os 

estigmas se constroem e muitas vezes não encontram na escola um lugar para discuti-los e 

combatê-los, senão reproduzir.  

 

2.1 O residencial Orlando de Morais na região do CEPMG Waldemar Mundim 

 

Analiso a criação do Residencial Orlando de Morais e os trâmites legais que 

aprovaram, rapidamente, o loteamento em uma área de fronteira urbana, inserida em espaços 

que há décadas eram ocupadas principalmente por agricultores familiares, chacareiros e 

produtores de leite. Ficou evidente a existência de empreendimentos imobiliários 

especulativos, que valorizam, em primeiro lugar, os lucros, e não se preocupam com a 

realidade dos residentes que buscam como única alternativa de moradia as franjas urbanas. 

Estes sujeitos desejam alcançar o sonho de adquirirem a casa própria.  

Aconteceram inúmeros trabalhos de campo feitos no Residencial Orlando de Morais 

para que pudéssemos compreender como vivem os moradores ali. As discussões começam a 

partir das análises sobre o tema “cidade sustentável” que estão no centro dos debates e das 

ações urbanísticas do Plano Diretor (PD)
20

 de Goiânia, propondo nova divisão do município 

de Goiânia em Macrozona Construída,
21

 englobando sete regiões intraurbanas (Norte, Sul, 

Leste, Oeste, Noroeste, Sudoeste e Central), e mais sete macrozonas rurais (João Leite, 

Lajeado, Barreiro, Dourados, Anicuns, São Domingos, Capivara). Os terrenos no norte de 

                                                           
20

  Na Constituição Federal de 1988 as orientações de aplicação da norma no desenvolvimento na expansão 

urbana ficaram a cargo dos municípios, via Planos Diretores. As diretrizes do Estatuto das Cidades foram 

definidas em Goiânia pelo PD de 2007, Soldan (2014). 
21

  Mais informações buscar mapa das Macrozonas Construídas, no site da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Urbanismo (Seplam). 
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Goiânia, das Macrozonas do João Leite e da Capivara, correspondem, juntos, a 52,86% da 

“área rural” do município, conforme pesquisa de mestrado de Soldan (2014). 

As macrozonas rurais ao norte de Goiânia e as lacunas das regulamentações do PD 

contribuiriam, de certo modo, para a estocagem de terras, hoje expostas aos interesses 

imediatos dos agentes imobiliários e outros ramos de negócios, que insistem em lotear áreas 

afastadas das últimas franjas urbanas. 

A tudo isso acresce que mesmo com a atuação política de agentes que ocupam a região 

– Campus da UFG, Aeroporto, Ceasa e Conab, Batalhão do Exército, Embrapa e INCRA, que 

reivindicam a manutenção do baixo adensamento na região devido à natureza de suas 

atividades – não houve a diminuição dos investimentos imobiliários de usos com fins 

especulativos. Nessa perspectiva, assistimos à 

 

[...] propagação de construções urbanas de grande porte, como shoppings centers, 

hipermercados, faculdades, bancos, fábricas, conjuntos de apartamentos, etc., que 

contribui para agregar em torno de si uma gama de atividades, que por sua vez 

pressionam ações dos agentes de expansão urbana sobre a Macrozona Rural do João 

Leite e a Macrozona Rural do Capivara (SOLDAN, 2014, p. 71). 

 

Como resultado disso, o Residencial Orlando de Morais, localizado a 8 quilômetros do 

Colégio CEPMG Waldemar Mundim, na Vila Itatiaia, teve seu loteamento aprovado em 27 de 

novembro de 2008 pela Prefeitura de Goiânia.  

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAM), a área 

parcelável de 874.229,01 m², composta por 1.781 lotes, situados nas Fazendas Samambaia e 

Pindorama, localizado às margens da GO 462, era de propriedade da empresa Agropecuária 

Boizinho Feliz Ltda., que tem como sócio administrador o Sr. Orlando de Morais Filho e 

sócia administradora a atriz Glória Maria Cláudia Pires de Morais. Ambos são pessoas do 

meio artístico de muito prestígio no Brasil e por isso o loteamento recebe o nome do 

compositor e cantor Orlando de Morais (filho de um fazendeiro de tradicional família goiana).  

A empresa Agropecuária Boizinho Feliz ficou responsável pela execução das obras de 

pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais e sarjetas nos dois residenciais (também 

Antônio Carlos Pires, que recebeu o nome do pai da atriz Glória Pires), conforme consta do 

Convênio e termo de compromisso firmado entre o interessado e a Prefeitura de Goiânia. 

Nesse termo, o empreendedor do loteamento doaria 479 lotes à prefeitura de Goiânia para 

atender aos projetos sociais de população de baixa renda, principalmente os moradores de 

áreas de riscos. 
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De acordo com dados da SEPLAM, a Agropecuária Boizinho Feliz concentra sua 

atividade em criação de gado de corte e tem como atividade secundária a criação de 

cunicultura, helicicultura e sericultura e também possuem duas imobiliárias em Goiânia – SPE 

Orla 1 e Orla 2 SPE –, que ficou responsável pelo loteamento. 

Segundo a pesquisa feita por Soldan (2014), a forte influência desses empresários em 

Goiânia contribuiu para a rápida aprovação do empreendimento a partir de manobras políticas 

para alterar os regulamentos do PD sobre a área de expansão urbana na região norte de 

Goiânia. 

O residencial foi construído parcialmente com recursos do Programa Minha Casa 

Minha Vida (MCMV) e destinava-se aos habitantes de baixa renda; com apoio do Ministério 

Público e da Prefeitura de Goiânia, foram assentadas famílias removidas de “áreas de risco”, 

principalmente de bairros distantes, mas da própria Região Norte, advindas, por exemplo, dos 

bairros Jardim Guanabara, Urias Magalhães e Jardim Balneário Meia Ponte. 

Algumas famílias foram removidas das áreas de risco do Setor Nova Vila e Criméia 

Leste para a construção do Parque de Exposição Agropecuária de Goiânia, recebendo como 

medidas mitigadoras ao prejuízo de ordem econômica casas no Jardim Guanabara, isso por 

volta de 1975. Como nem todas as famílias foram atendidas no loteamento do Jardim 

Guanabara, algumas ocuparam terrenos às margens do Córrego Pedreira, que só foram 

regularizados em 1986, como parte integrante do Jardim Guanabara II. Essas famílias viviam 

em condições desumanas em razão das constantes enchentes do Córrego Pedreira, no Jardim 

Guanabara II, e por iniciativa e determinação do Ministério Público e da Prefeitura de Goiânia 

elas foram removidas da área de fundo de vale para suas casas no Residencial Orlando de 

Morais.  

A partir das observações em campo, as famílias receberam casas populares de dois 

quartos, com sala e cozinha conjugadas, banheiro e área de serviço, feitos em alvenaria e com 

telhas de barro. As habitações têm 40,80 metros quadrados e os lotes têm, no mínimo, 225 

metros quadrados.  

 

O loteamento até hoje não tem infraestrutura urbana mínima necessária à população, 

contrariando as determinações do plano de que é necessário um mínimo de 

equipamentos urbanos instalados para a efetivação de um loteamento, sem 

mencionar que não era recomendado o crescimento da região Norte de Goiânia, 

pois, felizmente, a fatia mais generosa da zona rural encontra-se na Região Norte, 

região diagnosticada desde o Plano de Desenvolvimento de Jorge Wilhein (final dos 

anos 60 e início dos anos 70) como inadequada ao parcelamento urbano, devido a 

problemas geomorfológicos, por ser a região mais bem servida de matas e recursos 

hídricos que abastecem a cidade, pela direção dos ventos e por possuir as terras mais 

produtivas do município. De lá para cá, gradativamente, pedaços de terras rurais vão 
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sendo incorporados à malha urbana. Por detrás desse processo está a lógica 

capitalista, segundo a qual é vantajosa para o proprietário rural transformar sua 

propriedade rural em lotes urbanos, já que essa transformação possibilita ganhos 

expressivos (MOYSÉS; BERNARDES, 2005, p. 5). 

 

Os pesquisadores desvendam a lógica capitalista, tratando-a como um exemplo da 

influência dos interesses dos empresários em geral sobre as políticas públicas, um exemplo do 

patrimonialismo, da subserviência do público aos interesses privados, pois é muito vantajoso 

para os fazendeiros transformarem suas propriedades em lotes urbanos, mesmo contrariando o 

bem comum do ecossistema e humano.  

Cardoso (2012) explica que o Estado tentou amenizar o problema da falta de moradia 

através de políticas assistencialistas e organizou a retirada de famílias de loteamentos 

irregulares ou de “áreas de riscos”, sendo comum, no Brasil, a população pobre ser empurrada 

para lugares distantes, destituídos de infraestrutura mínima, como água tratada, transporte 

coletivo, asfalto, esgoto, posto de saúde, policiamento, creche e escola. 

São nesses pressupostos históricos que estão inseridos os estudantes que conformam 

esta dissertação. Um deles é conhecer a realidade do Residencial Orlando de Morais, uma vez 

que é o bairro com o segundo maior número de alunos matriculados no CEPMG Waldemar 

Mundim e cujos indivíduos são os que mais sofrem os estigmas (veja Gráfico 1 na página 55).  

O Mapa 1 apresenta a visão geral do espaço urbano de Goiânia, com a localização do 

Residencial Orlando de Morais e do CEPMG Waldemar Mundim, enquanto o Mapa 2 mostra 

uma visão mais detalhada do Residencial Orlando de Morais, visualizando a rodovia que 

serve de ligação ao Residencial.  
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Mapa 2 – Localização do espaço urbano de Goiânia e a distância do Residencial Orlando de 

Morais dos equipamentos urbanos, dentre eles o CEPMG Waldemar Mundim 
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Mapa 3 – Localização do Residencial Orlando de Morais - À direita está a GO 462, que dá 

acesso ao Residencial e segue para Santo Antônio de Goiás 

 

 

 

 

Sordi (2003) descreve que cartografar é buscar o caminho para configurar o encontro 

com alguma ‘coisa’; esse encontro pode ocorrer ou não, dependerá se seremos afetados por 

movimentos, direções e tendências. Essas misturas de coisas não se entregam a 

representações, visto que se rendem à invisibilidade do cotidiano.  

O ponto em apreço nos direciona a ficarmos atentos aos rumos que queremos chegar, 

apreciando a sutileza mediadora da subjetividade do estudante com suas intensas 

potencialidades de sociabilidade, como as que procuramos relatar a seguir. 

 



75 

 

2.2  As cartografias existenciais dos estudantes estigmatizados, moradores do Residencial 

Orlando de Morais 

 

Para a ciência geográfica, o mapa atua reconhecendo, ampliando e validando o 

discurso geográfico e, portanto, sua principal função é dialogar sobre uma realidade, sendo 

este o início e o fim do processo cartográfico. Nesse sentido, se o mapa é um discurso 

geográfico sobre o espaço há, nele, uma estrutura explicativa dos sujeitos a ser desvelada. 

Desse modo, entendemos que as cartografias identitárias são, antes de tudo, “adequar 

o mapa à essência ontológica do espaço”, ou seja, buscar entender, nessa grafia, o estudo do 

ser enquanto ser, suas categorias, princípios e essência “e representar sua tensão interna, 

revelando os sentidos da coabitação do diverso” (MOREIRA, 2012, p. 185). Essa postura leva 

à apreciação para as identidades de uma espacialidade bem diversificada, como a grafada 

pelos estudantes chamados de “pé de toddy”. Nessa perspectiva, “a cartografia ocupa-se de 

um plano movente, interessando as metamorfoses e anamorfoses tomadas como processo de 

diferenciação” (AMADOR; FONSECA, 2009, p. 33), constituindo o território existencial, o 

modo de existência de cada um dos interlocutores. 

É nessa intenção que nos propomos a desvelar a espacialidade de enfrentamentos, 

através de uma cartografia que revele o espaço como criador de identidades, estigmas e 

exclusão, presumindo uma abertura para além dos parâmetros tradicionais dos elementos 

indispensáveis na construção de mapas e de sua mera função de reproduzir o real 

representado.  

Todavia, nesses ambientes escolar e extraescolar de estigmas intentamos 

“compreender o espaço como modo de existência do homem, incluindo-o como um elemento 

essencial de sua ontologia, e permitir ao homem, mais do que estar, ver e pensar o espaço 

como seu modo de ser” (MOREIRA, 2012, p. 186). 

  Diante dessas condições, ao registrar as “pegadas” no diário de campo, não contava 

que precisava utilizar a linguagem acadêmica tão formalizada. Escrevia as alegrias e tristeza 

como algo não técnico e cartesiano, após sistemática observação do objeto, “escrever 

cartograficamente implica escrever ensaiando novas possibilidades de reinventar mundos” 

(OLEGÁRIO, 2015, p. 379).  

Para a investigação da cartografia existencial dos sujeitos estigmatizados traremos a 

reflexão de Schilling e Miyashiro (2008), que apontam a discussão em torno do debate de 

uma sociedade inclusiva tomando uma nova direção a partir da década de 1990, com a 

Declaração de Jomtien, na Tailândia, e, especificamente, com a de Salamanca, na Espanha, 
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em 1994. A Declaração de Jomtien é considerada um dos principais documentos mundiais 

sobre educação – ao lado da Convenção de Direitos da Criança (1988) e da Declaração de 

Salamanca de 1994 – e fornece definições e novas abordagens sobre as necessidades básicas 

de aprendizagem, tendo em vista estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as 

pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, visando uma sociedade mais 

humana e mais justa. Os princípios que subsidiam a Declaração de Salamanca (1994, p. 10) 

estabelecem, dentre outros aspectos, que: 

 

[...] todas as crianças e adolescentes, de ambos os sexos, têm o direito fundamental à 

Educação; cada um possui características, interesses, capacidades e necessidades de 

aprendizagem que lhe são próprios; os sistemas educativos devem ser projetados e 

os programas aplicados de modo que tenham em vista toda a gama dessas diferentes 

características e necessidades; as escolas comuns, com essa orientação integradora, 

representam o meio mais eficaz de combater atitudes discriminatórias, de criar 

comunidades acolhedoras, construir uma sociedade que integre e dar educação para 

todos. 

 

Nesta declaração, à escola foi delegada a responsabilidade para a construção de uma 

sociedade que proponha a inclusão dos estudantes considerados “diferentes” e também 

daqueles tidos como inferiores, ou seja, aqueles que portam a marca da diferença, condição 

determinada pelos demais membros da sociedade.  

Diante da argumentação dos estudiosos do assunto, percebemos que a marca peculiar 

desses sujeitos “estranhos” não é só a privação econômica que vivem, mas, principalmente, a 

privação da atenção da civilidade, do respeito, do exercício espontâneo e autônomo da 

dignidade humana. Por isso é impossível pesquisar os fenômenos da vivência diária dos 

estudantes estigmatizados como se eles acontecessem num vazio social.  

A intenção dos trabalhos de campo que aconteceram durante oito meses no 

Residencial Orlando de Morais foi interpretar os fatos observados, tentando mesclar as 

considerações teóricas aos interesses pela vida social dos interlocutores. Não há certeza de 

havê-lo conseguido, ou seja, explicar ou interpretar os processos sociais.  

 

Primeiro porque a realidade não é transparente e é sempre mais rica e mais 

complexa do que nosso limitado olhar e nosso limitado saber... Segundo porque a 

eficácia da prática científica se estabelece, não por perguntar sobre tudo, e sim, 

quando recorta determinado aspecto significativo da realidade, observa, e, a partir 

dele, busca suas interconexões sistemáticas com o contexto e com a realidade 

(DESLANDES et al., 2015, p. 17). 

 

Tentar descrever, analisar e interpretar essas vivências se torna muito valioso, 

principalmente em virtude das teorias ou de qualquer discurso ou pensamento que se queira 
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juntar a elas. Não se deve deixar, entretanto, que os interesses teóricos se sobreponham aos 

interesses pela vida social desses estudantes (DESLANDES et al., 2015). 

Minha “intromissão” nas suas casas parece ter trazido uma distração para eles, 

principalmente para dona Lúcia, que estava recebendo pensão por invalidez e não findava 

nossas conversas nos finais de tarde em sua varanda. Incorporar esse riquíssimo material – o 

ser humano – e interpretar as suas grafias existenciais numa compreensão mais intersubjetiva 

foi, para mim, “a menina dos olhos” da pesquisa. Durante os meses de agosto, setembro e 

outubro estive presente em seus lares e acompanhei os alunos em seus percursos nos ônibus 

(de casa para a escola e vice-versa), durante as tarde e noites, por três vezes na semana, e 

principalmente aos sábados, quando os (as) responsáveis das famílias estavam mais tranquilos 

(as) em casa. 

Pedi autorização ao Coronel (diretor) responsável pela direção do CEPMG para poder 

acompanhar os cinco alunos e dar-lhe ciência de como seria o trabalho de campo. A minha 

intenção era pegar, na secretaria da escola, os dados de aproximadamente 20 alunos residentes 

no Orlando de Morais e a partir daí escolher cinco estudantes. No entanto, o Coronel, diretor 

da escola CEPMG Waldemar Mundim sugeriu para eu não procurá-los na secretaria, já que 

não havia cadastro informatizado, recomendando que seria melhor eu falar diretamente com 

cada coordenador. Assim então eu fiz.  

Os coordenadores dos três turnos do colégio já sabiam os nomes dos estudantes que 

vivem no Residencial Orlando de Morais, pois, quando solicitei cinco estudantes para compor 

o grupo focal da pesquisa, me passaram os nomes instantaneamente, não precisando pesquisar 

no arquivo da secretaria escolar, como eu havia imaginado. Diante do exposto, foi me 

repassado os nomes de dois estudantes do Ensino Médio do turno matutino, um estudante do 

Ensino Fundamental do turno vespertino e dois estudantes do PROFEN
22

 do turno noturno. 

Desse modo, eu não escolhi os voluntários da pesquisa e, mesmo sendo professora efetiva da 

escola, três dos cinco estudantes do grupo focal da pesquisa me eram desconhecidos.  

A partir do momento em que estava em minhas mãos o formulário do Comitê de Ética 

da UFG aprovado e permitindo a pesquisa, fui para os lares dos estudantes colaboradores 

pedir autorização das famílias e esclarecer os objetivos e a metodologia da pesquisa, 

explicando a finalidade da importância da participação dos estudantes. Justifiquei, ainda, a 

escolha do local e dos entrevistados, assegurei-lhes o anonimato e o sigilo sobre os dados e 

                                                           
22

  O Programa de Fortalecimento do Ensino Noturno (PROFEN) foi criado em 2017 e, em Goiás, abrange o 

Novo Ensino Médio Noturno e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O estudante nele matriculado conclui 

o Ensino Médio em dois anos. Vale ressaltar que em 2018 foram proibidas novas matrículas para as turmas 

de 1º Período, funcionavam apenas os períodos finais.   
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que seus nomes não precisavam ser ditos. Essa conversa inicial foi mais para “quebrar o gelo” 

e perceber se o entrevistado teria disponibilidade para dar as informações, como sugerem 

Deslandes et al. (2015).  

Fiquei surpresa e logo me vi envolvida com os entrevistados, pois percebi que quatro das 

cinco famílias participantes eram chefiadas por mulheres, que também estavam separadas de seus 

maridos e conseguiam educar seus filhos e suas filhas sozinhas. Como essas mães, eu também sou 

separada e educo meus dois filhos, que têm a mesma faixa etária dos filhos delas. 

Apoiei-me em sugestões técnicas de Deslandes et al. (2015), onde eles (as) 

consideraram que é fundamental o envolvimento do entrevistado com o entrevistador. 

Busquei o equilíbrio nas leituras do livro Pesquisa social: teoria, método e criatividade e 

procurei uma postura onde essas mães não percebessem em mim uma pessoa igual a elas – 

uma vez que também educava meus filhos sozinha –, visto ter sentido que elas estavam 

esperando de mim uma possível solução para suas situações de sofrimento e desamparo 

social. Em virtude disso, busquei não deixar que essas situações pudessem constituir uma 

falha para a objetividade desta pesquisa.  

Como observadora participante e de posse do meu caderno de campo optei por registrar 

os fatos ao “pé da letra”, uma vez que a matéria-prima foram os diálogos. Optei por não gravar 

as conversas na intenção de deixar os interlocutores à vontade para expressar seus códigos 

sociais. Quando o depoimento era meio polêmico e constrangedor e poderia colocar em risco a 

reputação do estudante e de sua família (mesmo garantido o anonimato) procurava anotar com 

minhas palavras, tentando preservar o sentido da fala por meio da interpretação.  

As conversas seriam organizadas, primeiramente, de forma semiestruturada, com 

perguntas fechadas e abertas, onde os participantes poderiam discorrer sobre o tema 

livremente e, depois focalizada, destinando-se a esclarecer apenas determinado problema, 

baseando-me em sugestões técnicas de Deslandes et al. (2015).  

No primeiro momento, as perguntas foram estruturadas para que a observação 

participante permitisse a compreensão da cartografia do passado dos estudantes e de suas 

famílias antes de mudarem para o Residencial Orlando de Morais. Discorreremos, a seguir, 

sobre as suas trajetórias de vida até a chegada ao Residencial Orlando de Morais e os papéis 

que os moradores desempenham na configuração do bairro. 

 

 

 

 



79 

 

2.3 A busca das famílias por dignidade e o enfrentamento dos estigmas no Residencial 

Orlando de Morais 

 

Forjando resistências 

Migrar não é apenas sair, caminhar. 

É também ficar, resistir. 

Migrar é caminho para superar a fome pela fartura, 

a escravidão pela liberdade, 

O sobreviver pelo viver. 

Migrar é movimento que busca 

educação, 

saúde, 

nova terra, 

uma melhora. 

Migrar é passagem 

Da rua, cortiço, favela ou aluguel 

Para a casa própria: 

da desocupação e trabalho ‘bico” para o emprego                               

estável; 

Migrar é antes de tudo bater pela vida. 

(CAVALCANTI; RICTHER, 2013, p. 25).  

 

A humanidade migra em busca de melhores condições de vida, bem como relataram as 

cinco famílias que foram entrevistadas. Souza (2009) enfatiza que geralmente, as pessoas que 

se deslocam de suas áreas de origem procuram por sobrevivência, disciplina, domínio de si 

mesmo, agilidade e elegância (ou seja, estar na moda e consumir as “farturas” da 

modernidade) como manda o mercado de consumo. Na maioria das vezes, sem perceber, 

repassamos essas normas para os jovens porque essas são as regras determinantes nas famílias 

e nas instituições de ensino para que mercado e Estado legitimem seus interesses. “Por conta 

disso obedecem a tais imperativos porque todos querem bons salários e prestígio social, que 

são bens e recursos monopolizados por Estado e Mercado” (SOUZA, 2009, p. 108). 

No texto “A construção do mito da brasilidade”, do livro A ralé brasileira: quem é e 

como vive, Souza (2009), esclarece que para que déssemos um passo em relação à construção 

da cidadania e dos imperativos exigidos pela modernidade, enfrentamos a ultrapassagem de 

ligações consanguíneas, de clã, de territorialidade etc. Além disso, viver dignamente em uma 

sociedade urbanizada requer um entendimento não só da vida local, mas de como a sociedade 

se estrutura na conjuntura global, processo importante na sua construção simbólica. Essa ideia 

de vida em comunidades modernas está embasada pelo sociólogo Souza (2009, p. 30): 

 

[...] ser cidadão implica que nosso pertencimento político não se define por laços 

restritivos de sangue ou localidade, e sim pela ideia de uma comunidade maior e 

mais geral. Perceber a forma particular que essa hierarquia moral assume significa 

compreender, também, o modo peculiar como os indivíduos e os grupos sociais de 

uma sociedade concreta se percebem e se julgam mutuamente. A importância 
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existencial, social e política desse tipo de construção simbólica são, portanto, 

fundamental. Ela revela, por assim dizer, o DNA “simbólico” de uma sociedade. 

 

Diante da argumentação exposta, verifica-se que nosso aprendizado socializado nessa 

comunidade maior é, em grande medida, moldado pelas necessidades das instituições (sejam 

igreja, escola, mercado ou Estado), que longe de serem neutras possuem uma escala 

“hierárquica valorativa” que promove e imprime certas virtudes e condena e estigmatiza 

outras em forma de delinquência e marginalidade. 

É provável que as pessoas não pensem sobre todos os imperativos do ponto de vista de 

mundo moral e emocional que essas instituições nos impõem. Sem que nos demos conta 

disso, a estrutura determina que julguemos uns aos outros por parâmetros valorativos que não 

estão bem definidos para nós. “Desse modo que ‘naturalizamos’ e tornamos ‘invisível’ a 

própria ‘fonte moral e social’ de todo nosso comportamento cotidiano” (SOUZA, 2009, p. 

109).  

Criar rótulos, definir o melhor e o pior são, portanto, comportamentos rotineiros que 

nos parecem “naturais”, mas na verdade são alternativas culturais humanas que trilhamos 

dentro de certo contexto social. Do mesmo modo, uma hierarquia valorativa, na maioria das 

vezes imposta pelas instituições, estimula de forma “invisível” os estigmas no migrante do 

Residencial Orlando de Morais, assim como em qualquer outro bairro periférico de qualquer 

cidade.  

Proponho entender como a estruturação desse espaço de enfrentamentos diversos 

determina as práticas e os ritmos da sociabilidade, utilizando, para isso, as interpretações das 

falas de Lúcia Duarte e de sua filha, Sofia Duarte, aluna da 3ª série do Ensino Médio. Com a 

intenção de preservar a privacidade dos estudantes e de seus familiares utilizaremos nomes 

fictícios das pessoas na descrição e interpretação de suas trajetórias cartográficas.  

Lúcia Duarte
23

 tem 55 anos de idade e é mãe de duas meninas e de um menino. Sua 

filha, Sofia Duarte, de 18 anos, e seu filho, Mateus Duarte, de 13 anos, estudam no CEPMG 

Waldemar Mundim. Sofia Duarte foi indicada para a pesquisa pela coordenação pedagógica 

do turno matutino e Mateus Duarte pela coordenação do turno vespertino. 

Lúcia nasceu em Araguaína, no estado do Tocantins, e se mudou para Marabá, no estado 

do Pará, onde recebeu uma terra do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) para trabalhar com o marido. Na chácara da família ela fazia serviço de enxada com o 

                                                           
23

  Visitei Lúcia Duarte pela primeira vez no dia 25 de setembro de 2018 e apliquei o questionário 

semiestruturado no dia 16 de outubro de 2018, após quatro visitas a sua casa. Também percorri com Sofia 

Duarte o percurso de ônibus de sua casa até a escola e da escola até sua casa no dia 10 de outubro de 2018, 

no turno matutino.  
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marido nas plantações de arroz, mandioca e batata, sobrevivia do que vendia na cidade e retirava 

parte do que plantava para alimentar os filhos. A agricultora tem um porte magro e um olhar 

sofrido, pele morena e estatura de 1,70 m de altura. Seu físico apresenta um corpo esculpido 

pelo trabalho pesado na lavoura, desde a infância. Hoje ela diz que realizou um sonho e que 

aqui tem trabalho e estudo, não pensa em voltar nunca mais. “Jamais as humilhações, as 

doenças e as dores de moradora de bairro da periferia vão desfazer minha satisfação de ter 

uma casa melhor que outras, bem mais humildes e precárias, como as do povo lá em cima” 
24

 

(fala da moradora). 

A ideia de mudar-se da cidade de Marabá foi dela, pois não queria que os filhos 

tivessem o mesmo destino dos primos e primas de 13 anos de idade sofrendo os riscos da 

prostituição e do alcoolismo. Ela relatou que, em 2011, a população de Marabá e áreas 

próximas, além da pobreza, problemas como a falta de escolas, trabalho e postos de saúde 

eram frequentes, e ainda tinham de conviver com violência, alcoolismo, prostituição e serviço 

de pistolagem, já que segundo a autora no local onde ela morava o valor da vida era baixo e 

qualquer desavença poderia ter um final definitivo. 

As informantes saíram de Marabá em 2011, quando os filhos ainda não pagavam 

passagem de ônibus, com destino a Goiânia, pois corria a notícia de que nessa cidade o custo 

de vida era baixo e havia trabalho nas obras da construção civil e muito serviço para faxineira 

(diarista).  

Embarcaram no ônibus com as malas e sem outros utensílios ou móveis, já que o 

escasso recurso que tinham não era suficiente para pagarem caminhão para trazer toda a 

mudança. Não conheciam ninguém em Goiânia e resolveram descer no trevo da GO 080, 

rodovia de Nerópolis, na entrada da Vila Jardim Pompéia. Vieram subindo a rua Dr. Napoleão 

Rodrigues Laureano, que dá acesso ao Campus Samambaia, e perguntaram para o frentista do 

Posto Amigão onde havia um bairro tranquilo para que pudessem alugar uma casa e arrumar 

emprego. O frentista os encaminhou para a Vila Itatiaia, onde moraram de aluguel por poucos 

meses.  

Lúcia logo conseguiu matricular as crianças pequenas na Escola Municipal Brice 

Francisco Cordeiro e teve de trabalhar em dois empregos, pois seu marido voltou para o Pará e lá 

decidiu viver, separando-se da família. Pela manhã, Lúcia trabalhava na equipe de limpeza para 

uma empresa terceirizada chamada Liderança, prestadora de serviços para a UFG, e à tarde seguia 

                                                           
24

  “Povo lá em cima” se refere às casas doadas às famílias de áreas de risco pela prefeitura de Goiânia e pelo 

Ministério Público, contempladas no Projeto Minha Casa Minha Vida. Esse loteamento fica próximo a 

Avenida principal do Residencial Orlando de Morais.  
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para o Shopping Passeio das Águas, fazer a limpeza das salas do Cinemark,
25

 chegando em casa 

por volta da meia-noite. As filhas, inclusive Sofia, por volta de 10, anos foram responsabilizadas 

pelos serviços domésticos, pelo cuidado do irmão mais novo e pelo preparo dos alimentos.  

Por influência de amigos do trabalho, Lúcia quis comprar um lote no Residencial 

Orlando de Morais, para onde resolveu se mudar com o barracão ainda nos tijolos nus. A 

interlocutora nos conta que conseguiu dar R$ 5.000,00 de entrada e parcelar o saldo devedor 

em 10 anos, com parcelas de R$ 763,00 mensais. Em setembro de 2018 estava faltando três 

anos para que ela quitasse as parcelas. 

De acordo com o depoimento da entrevistada, o loteamento é privado e pertence à 

empresária e atriz Glória Pires (Glória Maria Cláudia Pires de Morais) e ao seu esposo, 

Orlando de Morais Filho, cantor e compositor goiano. De acordo com os relatos da 

entrevistada, o avô materno do cantor Orlando de Morais, o senhor João Navega já tinha 

fazenda na região de Santo Antônio de Goiás.  

Os proprietários da Fazenda Pindorama, localizada próximo à cidade de Santo Antônio 

de Goiás, resolveram vender as terras que haviam recebido de herança do pai, o 

desembargador Romeu Pires Campos Junior.  

As informações de Lúcia foram confirmadas com o técnico da área urbanística da 

Secretaria de Planejamento Municipal (SEPLAM) e contadas a mim e ao meu filho no dia 23 de 

outubro de 2018 por dois fazendeiros locais com os quais tive a oportunidade de conversar em 

sua ampla e arejada varanda, rodeada de sombra fresca e muito pomar. O Senhor Joselino 

Barba
26

 contou a mesma história relatada por Lúcia, reafirmando que Glória Pires e Orlando de 

Morais compraram as terras dos herdeiros do Dr. Romeu e fizeram os loteamentos, 

denominando-os de Residencial Orlando de Morais e Antônio Carlos Pires, este último em 

homenagem ao pai
27

 da atriz Glória Pires. A Rua Elza Pires, que é a via principal do loteamento 

que divide o Residencial Orlando de Morais e o Antônio Carlos Pires, tem o nome da mãe da 

atriz. Também homenagearam o CMEI do Residencial Orlando de Morais com o nome do avô 

do empresário e empreendedor do loteamento “CMEI João Navega de Aguiar”. 

A parceria com Lúcia e a estudante Sofia contribuiu muito com a pesquisa, pois elas 

foram muito mais do que simples informantes da pesquisa, se tornaram boas amigas. Elas 

                                                           
25

  Vale ressaltar que, mesmo sendo funcionária do Cinemark, Lúcia nunca foi ao cinema com a família. 
26

  Nome fictício do fazendeiro que nos autorizou a divulgar seu nome, mas achamos melhor mantê-lo em sigilo 

para respeitar sua privacidade. 
27

  O senhor Antônio Carlos Pires (pai da atriz Glória Pires) foi radialista, ator e humorista muito talentoso no 

Brasil e interpretou, em seu último papel, seu personagem mais famoso: Joselino Barbacena, da Escolinha do 

Professor Raimundo, dirigida pelo Chico Anísio.  
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conseguiram, com suas interações sociais, vivenciar as transformações histórico-geográficas 

pelas quais vêm passando esse espaço urbano.  

Dona Lúcia disse-me que seu sonho era escrever um livro sobre sua vida, mas 

lamentava não saber ler e escrever; talvez por isso tenha me relatado passagens importantes e 

ricas de detalhes. A família Duarte me recebeu várias vezes e eu escutei os seus sentimentos 

de revolta com a discriminação social que sempre aparecia. Em uma tarde de terça-feira de 

setembro, ela me disse: 

 

Eu acho errado nesse loteamento da Empresa Orla de nome bonito é que os lotes são 

caros, com juros altíssimos financiados pelo Banco Bradesco, e se atrasar duas 

parcelas, já ficam ligando para o telefone, depois vem pessoalmente e ameaçam a 

gente dizendo se não pagar logo, vai perder o lote. Chegam com a ordem de despejo 

após seis parcelas atrasadas e chegam com a polícia e a gente tem que ajoelhar para 

eles não tirar a gente.  

Na negociação da dívida a gente parcela tudo em 10 anos de novo. Eu acho um 

roubo horrível, paga caro e não têm rede de esgoto e benefício nenhum. Para o poder 

público mesmo pagando 600,00 reais de imposto por ano ele não atende a população 

(Fala de Lúcia Duarte). 

 

Nessa época, o que impossibilitou Lúcia de pagar suas parcelas do lote foi que ela 

sofreu um acidente vascular-cerebral (AVC) no ano de 2016, passou mal no trabalho e ficou 

internada e está agora recebendo um salário mínimo de aposentadoria por invalidez.  

Sofia Duarte, com 18 anos de idade, já está casada com um rapaz vizinho de sua casa e 

moram na casa da sogra, no lote vizinho da sua mãe. Em virtude disso, mesmo trabalhando 

meio período, seu salário não possui condições econômicas para ajudar a mãe. 

Em nossas conversas, Sofia respondia-me com firmeza ter encontrado o “amor de sua 

vida”, aquele que a protegia das durezas da vida, mesmo no auge de suas fantasias e beleza 

corporal. Bourdieu (2006) chama esse comportamento de “sociologia espontânea”, devido às 

ilusões que as pessoas criam e vivenciam para ajudar a esconder misérias, dramas e angústias 

que desejam deixar invisíveis para continuar sua rotina, assim como a busca pela 

religiosidade, que se deu por motivos de predisposição à depressão e carência afetiva.  

Lúcia exerceu um papel central na família, providenciou um lugar no seu lote para que 

sua outra filha de 20 anos construísse um barraco e viesse morar com o filho e genro e a partir 

daí passou a cuidar do neto quando a filha saía para trabalhar e dos interesses pessoais dos 

outros membros da família. 

Para completar o orçamento, Lúcia vende pães, bolos, refrigerantes, pipocas, balas, 

suco e os medicamentos dipirona e o antiácido sonrisal, tudo isso no espaço improvisado 

defronte a sua casa, com uma abertura pequena, como se fosse um “guichê”. Ela argumenta 
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que essa parte de baixo do Residencial fica muito longe da avenida principal, onde têm 

padaria e supermercado, fato que a motivou a atender os vizinhos com suas quitandas.  

Presenciei Lúcia atendendo uma freguesa que havia comprado seis pães e dois bolos, 

tendo a cliente feito a conta para ela e pagado corretamente o valor. Ela, envergonhada, disse-

me que tinha dificuldade de fazer as contas, sabia que cada pedaço custava R$ 0,60 centavos e 

os fregueses, sempre meninos (as), faziam as contas e pagavam “direitinho”. O padeiro lá “de 

cima” deixa tudo em sua casa antes das 6 horas da manhã. “Era tudo muito difícil. A única 

padaria e farmácia ficava lá em cima, na Avenida Elza Pires, a umas 10 quadras daqui, não 

tem motoqueiro para fazer entregas”. Lúcia não tem leitura e não conhece os números. 

Durante a infância, nunca frequentou a escola. Sofia disse-me que até o dinheiro da Bolsa 

Família, que era de R$ 160,00, estava comprando comida na casa da mãe, pois o dinheiro da mãe 

só dava para pagar o lote, comprar remédio e pagar água e luz. Todas as roupas que eles vestiam 

eram doadas. O uniforme da Escola Militar, que estavam usando, estava velho e desbotado, pois 

tinha sido oriundo de doações. 

E um relato feito por ela, ocorreu certa vez de um policial do CEPMG ligar para Lúcia 

pedindo que ela levasse outra calça social de uniforme, porque a do Mateus havia rasgado 

quando ele estava na escola, mas ela levou-lhe uma calça jeans, pois ele não tinha outra calça 

de uniforme. O policial não deixou que ele permanecesse naquele final da tarde usando a 

calça jeans e convidou-o a se retirar do recinto. Mateus ficou dois dias sem poder entrar na 

escola. 

Numa certa manhã de sábado, quando passei por lá, Sofia me disse que sua mãe tinha 

ido fazer faxina no Condomínio Horizontal Aldeia do Vale. Naquele dia, ela traria para casa 

R$ 200,00 reais, como pagamento de diária, que serviria para passar a semana. 

Outro panorama para definir o perfil dessa geração de sujeitos estigmatizados será 

demostrado através da entrevista também realizada com a família do senhor Marcos de Souza 

e seu filho Betinho, que tem 18 anos e cursa o 3º período do PROFEN no turno noturno. Seu 

estudo ficou prejudicado porque Betinho foi reprovado. Marcos tem 45 anos de idade, 1,65m 

de altura, magro e demonstrou ser um homem sossegado. Maria de Souza, de 48 anos, mãe de 

Betinho, tem os cabelos lisos de descendência indígena.  Juntos, eles têm quatro filhos e mais 

uma sobrinha de 12 anos, que vivem com eles. 

A família Souza deixou em 2001 a cidade de Marabá, onde nasceram Marcos, Maria 

de Souza e Betinho (estudante do CEPMG), porque Marcos queria morar próximo dos dois 

irmãos, no Jardim Guanabara 2, em Goiânia. Nesse loteamento, suas casas ficavam inundadas 

no período de chuvas, haja vista que grande parte da água do Jardim Guanabara descia para a 
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planície de inundação às margens do Ribeirão Pedreira, onde estavam suas residências. 

Marcos disse-me, em nossas conversas num sábado de manhã, que a vida não tinha futuro no 

Pará, trabalhava como servente de pedreiro e era aquilo que seus estudos lhe propiciavam, 

porque ele estudou até a antiga 5ª série, hoje 6º ano. 

Diferente das outras famílias entrevistadas, Marcos desempenhava o papel de figura 

central da família. Sua esposa Maria de Souza estava doente e não podia trabalhar fora. Para 

ajudar no orçamento, cuidava da casa e da sua mãe que morava no Pará, mas infelizmente 

estava em cadeira de rodas e esperava por tratamento médico em Goiânia.   

A ideia de vir para Goiânia, em 2001, foi do chefe da família, que precisava oferecer 

melhor escolaridade para os filhos e fugir do desemprego e de outros males que acometem 

pessoas em situação de desamparo social. Em 2011, ele e seus dois irmãos foram 

contemplados com o Programa do Governo Minha Casa Minha Vida (MCMV), em parceria 

com a prefeitura de Goiânia. A casa tinha dois quartos, uma cozinha conjugada com sala e um 

banheiro satisfazendo a necessidade da família, acomodando sete pessoas. Essa habitação foi 

ampliada em 2018, mas a casa ainda está em reforma. 

A renda da família dependia de Marcos e de sua filha de 16 anos, que trabalhava em 

um supermercado em frente à sua casa. O pai trabalhava há três anos na Empresa Fricó 

Alimentos, em Trindade. Falou-me orgulhoso de sua função de auxiliar de produção na área 

de apresuntado, mortadela e bacon. Enfatizou que seu cargo era importante e para chegar à 

empresa às 6 horas e 40 minutos tinha que sair de casa às 5 horas da manhã. No final do 

expediente, saía da empresa às 18 horas, chegando ao terminal do DERGO e pegando o 

ônibus 287 para a cidade de Santo Antônio de Goiás. Descia na Rodovia GO 462, que liga 

Goiânia a Santo Antônio de Goiás, e chegava em casa por volta das 19 horas e 30 minutos. 

Segundo ele, não trabalhava aos sábados.  

Sempre marcava horário para ir visitá-los e quando meu carro estacionava os 

sobrinhos e sobrinhas estavam juntos e a curiosidade era visível na forma como olhavam para 

mim e escutavam nossas conversas. Quando cheguei pela segunda vez na casa do Marcos, os 

sobrinhos disseram: “Quem é a senhora?”. Eles diziam que tinham pensado em mim na noite 

anterior, esperavam por mim sempre cheirosos e com a casa limpa e me convidavam para 

almoçar ou jantar. Diante da calorosa recepção, as respostas para as perguntas fluíam de 

forma bem espontânea.  

A família Souza não descreveu as desigualdades fortuitas do lugar e o fato de terem 

vivido em situação muito pior em área de risco os coloca em situação de conforto mesmo 

diante de precárias condições de vida. É bem provável que a própria precariedade se 
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naturalize pelos membros da família, criando sentimentos e atitudes mais prospectivas, 

mesmo convivendo e sendo chefiados por uma figura paterna mais presente.  

Betinho, hoje com 18 anos, espera o comprovante de quitação com o serviço militar 

para concorrer a uma vaga de emprego: pretende ter a mesma profissão do pai, quer ser 

auxiliar de produção. 

Para explicar melhor essa posição de estarem alheios, ou não perceberem as precárias 

condições em que estão inseridos, buscamos Souza (2009) quando fala do pensamento 

invisível e silencioso de não reconhecimento dos estigmas sociais desses indivíduos que não 

nasceram com o bilhete premiado, ou seja, ocorre para gerar neles a necessidade de criar 

“esquecimentos” e ilusões para justificar a própria vida de precariedade. Bourdieu (2007) diz 

que os indivíduos usam essa mesma estratégia para “transformar necessidade em virtude”. A 

atitude passiva de admitir a própria limitação e impotência é corriqueira na maneira entre a 

classe dos despossuídos. Eles não conseguem ver-se de outra maneira, com capacidade de 

mudança; infelizmente, isso requer condições reflexivas e equilíbrio emocional que não 

condiz com a realidade social e cognitiva da maioria das pessoas de baixa renda que vive na 

periferia brasileira. 

 Outra participante da pesquisa é chamada Helena Mendes, mãe de Paulo Henrique 

Mendes, de 16 anos de idade, que cursa o 1º ano do Ensino Médio no turno matutino. A mãe 

do estudante tem 45 anos de idade, mede 1,55 m de altura; é muito sorridente e comunicativa. 

Helena sustenta os dois filhos, Paulo Henrique e Diogo Henrique, trabalhando com a venda de 

coisas variadas, doces e laranjinhas, mas complementa a renda como balconista no final de 

semana em um “verdurão” estabelecido na GO 462 que dá acesso à cidade de Santo Antônio. 

Paulo Henrique estuda no turno matutino, sai do CEPMG às 12 horas e 15 minutos e 

precisa chegar ao DETRAN às 14 horas, no Grupo de Trabalho do Jovem Aprendiz. O 

estudante recebe por mês R$ 550,00, mais vale transporte, e consegue ajudar financeiramente 

sua mãe, contribuindo com a mensalidade da Internet todo mês. O dinheiro da bolsa família, 

no valor de R$ 48,00 reais, ajuda na alimentação da família. Seu irmão mais velho, Diogo 

Henrique trabalha em uma fazenda na cidade de Santo Antônio de Goiás e participa de 

montaria em rodeios; usava, em um dos dias da minha visita, botas, chapéu e camisa de 

manga comprida; sonha ser veterinário e campeão de rodeio. Como os pais são separados, 

Diogo se diz responsável pelo irmão e fala que pega no pé para ele andar na linha. Helena é 

uma mãe muito preocupada com os filhos, migrou da cidade de Estrela do Norte, em Goiás, 

no final da década de 1990 para oferecer melhor escolaridade para eles. 
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Na mesma situação de Marcos, Helena recebeu sua casa do programa do Governo 

MCMV. Deixou a área de “invasão” no Jardim Guanabara, que ficava próxima ao muro do 

Aeroporto Santa Genoveva, em 2011. Os três irmãos da entrevistada também moravam lá no 

Jardim Guanabara e conseguiram as casas do programa MCMV, no Orlando de Morais. 

Helena disse que “é muito feliz aqui”, pois tem casa própria e laços familiares fortes, sua casa 

está sempre cheia de parentes porque ela é boa cozinheira e construiu, no fundo da casa, um 

bem montado fogão caipira, num ambiente agradável, debaixo da varanda rodeada de pé de 

goiaba, cana, mexerica, erva-cidreira, limão e pimentas.  

Helena afirma que não mantém relações de amizades com a comunidade porque não 

sai de casa, só entrega seus doces e vende laranjinha nas escolas e estabelecimentos 

comerciais durante o dia – disse-me que “tem muito mala na rua”. Eles não perdoam nem 

crianças e lembrou-me do caso da menina moradora do Residencial Orlando de Morais, Ana 

Clara, de 7 anos, que foi levar um dinheiro da mãe para a vizinha e um homem, morador bem 

conhecido do bairro, infelizmente matou a menina e sumiu com o corpo. Esse caso virou 

notícia nacional em 2017, e o criminoso envolvido com o caso foi morto em confronto com a 

polícia
28

.   

O fato de dona Lúcia não ter convívio com seus vizinhos é explicado pela atitude 

discriminatória, por parte dela, contra o lugar onde mora, pois já traz entranhado o estigma e o 

preconceito contra o lugar, mas talvez não contra si mesma: 

 

Essa “cegueira” da não percepção da construção sociocultural objetiva dos 

desclassificados sociais entre nós produz todas as condições objetivas para a 

continuação da violência muda e silenciosa. [...] É essa invisibilidade que 

certamente ajuda a perpetuar ao esconder os conflitos principais em nome da 

violência visível, glamorosa e espetacular [...] que evita a “integração subalterna” 

dos excluídos (SOUZA, 2009, p. 98).  

 

As referências feitas diretamente a essa má conduta, a censura e a má reputação 

ligadas aos vizinhos, de acordo com as normas do pensamento afetivo, eram também 

automaticamente aplicadas à dona Lúcia e a familiares, pois ela mora no mesmo bairro dos 

                                                           
28

  Ana Clara desapareceu na sexta-feira (17/02/2017), no Residencial Antônio de Carlos Pires, em Goiânia, após sair 

para entregar um dinheiro a uma vizinha. Ela foi encontrada morta na manhã da quarta-feira (22), em uma mata nas 

margens da GO-462. Horas depois, o suspeito morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar. Na casa do 

suspeito, no Residencial Orlando de Morais, a polícia encontrou munições, maquiagens de crianças e prendedores 

de cabelo, o que reforça a suspeita da polícia que o suspeito queria abusar da Ana Clara. Porém, só um laudo vai 

comprovar se ela foi abusada, qual a causa da morte, o dia em que ela morreu. “Acredito que ela foi morta no dia 

que desapareceu e o Luis foi na mata na quarta-feira [22] para jogar ácido no corpo para tentar ocultar o crime”, 

explicou o delegado Valdemir Pereira, responsável pela investigação do caso. Disponível em: 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/02/suspeito-de-matar-menina-ana-clara-pode-ser-pedofilo-diz-

delegado.html. Acesso dia 01/07/2019. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/02/forca-tarefa-procura-menina-de-6-anos-que-desapareceu-em-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/02/menina-ana-clara-e-encontrada-morta-em-mata-de-santo-antonio-de-goias.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/02/suspeito-de-matar-ana-clara-e-baleado-em-troca-de-tiros-diz-pm.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/02/suspeito-de-matar-menina-ana-clara-pode-ser-pedofilo-diz-delegado.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/02/suspeito-de-matar-menina-ana-clara-pode-ser-pedofilo-diz-delegado.html
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sujeitos chamados por ela de “malas”. Existia, de fato, um consentimento silencioso que lhes 

deixava sem ação e sem capacidade de retaliar e de se afirmar como cidadãos que fazem valer 

suas conquistas cotidianas e também os reparos às injustiças sociais.  

Marcos e Helena compõem a parte dos “povos lá de cima” das casas do Programa 

MCMV e tecem sua consciência individual com base nas relações de pouca reciprocidade 

com vizinhos (fora quando a relação de parentesco), afirmando não haver estigmas que 

segregam os moradores do Orlando de Morais. Percebe-se, então, que as famílias pouco 

convivem com o mundo ordinário da vizinhança (mundos da rua), compensado pela boa 

relação de afetividade com os entes familiares (mundo da casa). Essa visão pode ser 

justificada na explicação científica com a conhecida negação entre a “casa” e a “rua”. 

 

Nesse tipo de oposição, a ideia de que as derrotas e aflições do “mundo da rua”, 

sobretudo no trabalho, não interferem nas chances de realização do “mundo da 

casa”, sobretudo no amor sexual, acha na ciência uma poderosa instância de 

legitimação. Ora, pedir que um miserável desempregado, e sem perspectiva de 

futuro, ou uma jovem mulher que aposta toda sua dúvida no sonho do amor 

romântico abandonem a crença ingênua de que, apesar de todas as humilhações 

sofridas em outras esferas da vida [...] é sem dúvida exigir uma atitude sobre-

humana dessas pessoas. É pedir que elas abandonem todas as ilusões que ainda 

restam para legitimar as suas próprias vidas – para que lhes faça algum sentido 

levantar todo dia da cama e prosseguir vivendo (SOUZA, 2009, p. 144-145). 

 

O ponto em apreço dessa oposição entre “mundos da rua” e “mundo da casa” é a 

inconsciência das causas das decepções e do sofrimento, que involuntariamente são 

“esquecidas” ou alheias a essa crença ingênua da tranquilidade da vida em casa e, com isso, 

legitimam e naturalizam as desigualdades sociais. Nesse sentido, as determinações sociais que 

constroem indivíduos fadados ao sucesso ou ao fracasso têm que ser cuidadosamente 

silenciadas e é isso que permite a culpabilização dos pobres pelo próprio fracasso: 

 

O “esquecimento” do social no individual é o que permite a celebração do mérito 

individual, que em última análise justifica e legitima todo tipo de privilégio em 

condições modernas. É esse mesmo “esquecimento”, por outro lado, que permite 

atribuir “culpa” individual àqueles “azarados” que nasceram em famílias erradas, as 

quais só reproduzem, em sua imensa maioria, a própria precariedade. Como, no 

entanto, o social, também nesse caso, é desvinculado do individual, o indivíduo 

fracassado não é discriminado e humilhado cotidianamente como mero “azarado”, 

mas como alguém que, por preguiça, inépcia ou maldade, por “culpa”, portanto, 

“escolheu” o fracasso (SOUZA, 2009, p. 43-44). 

 

Às vezes o conflito, a exposição de ideias e o enfrentamento das necessidades 

contribuem para entendermos as políticas desumanas que determinam o rumo da trajetória do 

jovem. Esse entendimento crítico contribui para a aquisição de uma personalidade relativamente 
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mais autônoma. “Sem explicitar conflitos, tanto um indivíduo quanto uma sociedade estão 

condenados a repetir cegamente convenções e ideologias” (SOUZA, 2009, p. 48).  

O resultado é uma fração maior de “cidadãos de segunda classe”, que vivem sem 

apropriar-se da autonomia e da segurança, destinados a servir sob uma autoimagem de 

inferioridade.  

A quarta família, do estudante Fred Wilker é chefiada por Sebastiana Wilker, a mãe 

mais nova a participar da entrevista, com seus 33 anos de idade. Desde os 16 anos Sebastiana 

assumiu a responsabilidade de cuidar do Fred, que hoje tem 17 anos de idade. Mais tarde teve 

outra filha, Fernanda, que está hoje com 8 anos, e o Fábio com 2 anos de idade. 

Sebastiana morava em Aliança do Tocantins com Fred e migrou para Goiânia em 2013 

em busca de emprego e escolaridade para os filhos. A interlocutora é morena, tem cabelos 

pretos, 1,60m de altura, trabalhava na lavoura com seu pai e, aqui em Goiânia, paga as 

despesas da casa com salário de diarista e Fred trabalha em uma empresa o dia inteiro e estuda 

no 3º período PROFEN, no turno noturno. 

Certa noite de setembro, deixei meu carro próximo à sua casa, às 18 horas e 15 

minutos, e fui com Fred pegar o ônibus com destino ao CEPMG Waldemar Mundim. Ao 

chegar ao ponto final, na Vila Itatiaia, desceram do ônibus, no meio da escuridão, 32 

estudantes fardados. Fiquei no Colégio esperando a aula terminar às 22 horas e 45 minutos. 

Depois disso, acompanhei os alunos no ponto final, de frente à entrada principal do Campus, 

quando às 23 horas e 15 minutos o ônibus para o Orlando de Morais chegou. No entanto, só 

conseguimos entrar e passar a catraca às 23 horas e 30 minutos. Em virtude da multidão de 

gente que descia no Alice Barbosa, Antônio Barbosa, Residencial Campus e Shangry-lá, 

chegamos à casa dos alunos às 23 horas e 45 minutos. Me despedi de Fred sabendo que ele 

tinha que levantar bem cedo no outro dia para trabalhar. 

Sebastiana adquiriu a casa própria em 2013, com o esforço dos dois (mãe e filho), que 

juntaram para a entrada R$ 3.000,00 e pagam parcelas mensais de R$ 800,00; ainda usam o 

dinheiro da bolsa família, no valor de R$ 210,00, para ajudar nas despesas domésticas.  

A última família entrevistada é chefiada por Andreia, que é a mãe de Felipe Teodoro, 

estudante do 2º período PROFEN noturno. Felipe tem 15 anos de idade e trabalha no Programa 

Jovem Aprendiz no período da tarde. Sai do trabalho às 18 horas, no Centro de Goiânia, e de lá se 

desloca para o CEPMG, onde espera o lanche da escola que serve como jantar e é servido por 

volta das 20 horas. “Ainda bem que servem uma janta gostosa”, ressaltou. 

Andreia tem 37 anos, e tem expressão muito firme na voz para dar conta de educar três 

filhos que moram com ela. Tem outra filha muito jovem, que já casou e mora na cidade de 
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Senador Canedo. Andreia mora com seus filhos Caíque, de 19 anos, Mateus, de 12 anos, e 

Felipe, de 15 anos. Caíque e Felipe ajudam a mãe nas despesas da casa, sendo que o 

orçamento fica muito apertado com as parcelas mensais do lote, no valor de R$ 776,00. 

Somam o dinheiro da bolsa família, no valor de R$ 100,00, para ajudar no lanche dos filhos. 

Andreia trabalha como diarista nos bairros nobres de Goiânia. Sai muito cedo de casa para 

chegar cedo à casa das patroas.  

Mesmo no meio de sua vida muito atribulada, Andreia disse-me que, apesar de morar 

no bairro desde 2012, não conhece os vizinhos. Só vai lá “em cima” assistir à missa do padre 

Júlio, no salão paroquial; assim como Helena e Sebastiana, seus filhos não as acompanham 

nas celebrações. As três mães vão às missas aos domingos e não sabem da existência uma das 

outras.  

Andreia é goiana, morou grande parte da vida em Aparecida de Goiânia e mudou-se 

para o Setor Norte Ferroviário assim que o filho mais novo nasceu. Relatou que foi um amigo 

que a aconselhou a comprar um lote no Residencial e ela deu R$ 3.000,00 de entrada e paga 

120 parcelas de R$ 776,00 por mês.  

A partir desse quadro histórico-geográfico narrado, fiz a pergunta focalizada para as 

famílias de Lúcia e Sofia Duarte
29

, Marcos e Betinho Souza, Helena e Pedro Henrique 

Mendes, Sebastiana e Fred Wilker e Andrea e Felipe Teodoro levando em conta como 

interpretam e conferem sentido a suas experiências nesse mundo em que vivem. Perguntei-

lhes: 

 

Pesquisadora – Vocês já haviam notado algum tipo de marcas ou comentários 

diferenciados em outros espaços que frequentavam quando diziam que moravam no 

Residencial Orlando de Morais?  

 

Família Duarte: 

Lúcia – Existe muito, principalmente no antigo trabalho na UFG e no Shopping, e nos 

locais de faxina, nesses bairros mais próximos que as pessoas sabiam onde ficava o 

Orlando. Quando eu ia fazer uma ficha para comprar nas lojas as pessoas pediam o meu 

endereço, pois não sabia onde ficava o Orlando. Só perguntava onde ficava eu dizia que 

era próximo de Santo Antônio de Goiás e escuta às vezes “É muito longe!”. 
 
Sofia – Sim. Fora do Orlando só quando vou ao Itatiaia, ao Criméia e no CEPMG 

Waldemar Mundim. Como eu trabalho no Centro, no Supermercado Barão, na Rua 03, 

ninguém sabe onde fica o Orlando, quando me pergunta onde fica, respondo que é após a 

saída da UFG, indo para a cidade de Santo Antônio, e dizem “Nossa! No mato?”. 

 

 

 

                                                           
29

  Quando apliquei o questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas e outras perguntas mais 

focalizadas estavam juntos a (o) chefe da família e o (a) estudante. Lembrando que o questionário 

semiestruturado foi aplicado no final do mês de outubro de 2018. 
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Família Souza:  

Marcos – Não. Nunca observei. No trabalho não dou assunto para ninguém. Ficamos 

mais em casa, até meus parentes daqui não vem muito em minha casa, pois gosto do 

som alto no final de semana, de um forró e de uma cervejinha gelada, como eles são 

evangélicos ficam reclamando, então fico em casa. Visita deles só rápida, eu e a 

Maria somos católicos, meus filhos são evangélicos. 

 

Betinho – Sim, existe, principalmente quando vou ao banco no Itatiaia, no Alice, na 

casa de colegas. Também segrega, principalmente quem chegou primeiro segrega 

quem chegou depois, principalmente o Orlando de Morais discrimina o pessoal do 

Antônio Carlos Pires. (relembrando que ele é aluno do CEPMG).  

 

Família Mendes: 

Helena – Não. 

 

Pedro Henrique – Sim. No trabalho me perguntam se aqui tem asfalto, se aqui não 

tem nada. 

 

Família Wilker 

Sebastiana – Sim. No trabalho brincam que é na roça. 

 

Fred – Não. Só os colegas do Colégio.    

 

Família Teodoro 

Andreia – não sabia. 

 

Felipe – não sabia. 

 

Pesquisadora – Existem outras coisas que indicam estigmas entre os próprios moradores 

do Residencial Orlando de Morais? 

 

Família Duarte: 

Lúcia – Sim. As pessoas aqui não têm amigos. Só temos os irmãos da igreja.
30

 Os povos 

“lá de cima” da área que foi doada pela Prefeitura são os baderneiros, não precisam 

pagar as prestações altas dos lotes, só pagam água e luz e praticam assaltos e assassinatos 

que gera a má fama no Orlando de Morais. Eles da invasão não gostam do povo “aqui de 

baixo”, acham nossas casas melhores. 

 

Sofia – Os invasores “lá de cima” que ganharam os lotes da Prefeitura de Goiânia não 

gostam que vamos lá em cima usar o posto de saúde deles, que nem funciona direito, 

nem médico tem. Eles ficam com todas as vagas da creche e da escola e criam rixa 

porque nossas casas são melhores e as deles piores. Devido o mau comportamento dos 

malas de lá, o Orlando ficou mal falado. O povo acha que somos perigosos também.  

 
Família Souza: 

Marcos – Não.  

 

Betinho – Não. Sou meio de boa com as coisas. Vou para Igreja com meus parentes 

e pra mim não vejo ofensa. Não dá pra sair aqui e fazer amigos, o bairro é muito 

violento. De noite quando chego da escola meia-noite tem que entrar logo. 

 

Família Mendes: 

Helena – Não existe. Só acontece que aqui é muito violento, por isso não saímos de 

casa. A noite é todo mundo trancado. Os meus filhos não têm amizade na rua. A 

namorada do Luiz Henrique mora na fazenda em Santo Antônio onde ele treina 

montaria em bois, nos finais de semana.   

 

                                                           
30

  A família Duarte frequenta a igreja Batista, faz culto toda semana em sua casa e assiste os cultos na igreja do 

lado de fora, pois não cabem todos os fiéis no local. 
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Pedro Henrique – Nunca vi. 

 

Família Wilker 

Sebastiana – Não vejo. Fico muito aqui “em baixo”, não vou “lá em cima”. 

 

Fred – “Lá em cima” tem um bando de folgado. Não pagam nada e aí a gente fica 

difamado. 

 

Família Teodoro: 

Andreia – o povo lá de cima “é uns noiados”. 

Felipe – eles nunca se meteram comigo, pois conheço muita gente do Residencial. 

 

Após a análise das cinco famílias nas rodas de entrevistas e conversas, interpretamos 

que alguns dos cinco estudantes e seus familiares vivem sob condições de estigmas, 

observados e sentidos em suas redes sociais externas ao residencial, no ambiente escolar e no 

trabalho. 

O simples fato de morarem no último bairro da região Norte de Goiânia, despossuído 

de infraestrutura mínima e que apresenta elevado índice de delinquência e marginalidade era 

motivo para que as pessoas fizessem comentários que inferiorizavam essa classe de excluídos.  

Segue, abaixo, cada relato dos (as) entrevistados (as) em que apareceu estigma, 

discriminação ou preconceito por parte dos moradores de fora do Residencial: 

 

“Povo lá de baixo” 

Dona Lúcia: Sim. Na UFG e no shopping, seus locais de trabalho. 

Sofia Duarte: Sim. No CEPMG, no Itatiaia e no trabalho. 

Sebastiana: Sim. No trabalho.    

Fred Wilker: Sim. No CEPMG. 

Andrea: Não vê nada. 

Felipe Teodoro: Disse que não. Mas num tom duvidoso. 

 

“Povo lá de cima” 

Marcos: Não. 

Betinho Souza: Não. 

Helena: Não. 

Pedro Henrique Mendes: Não. 

 

Diante do exposto observa-se que de dez entrevistados (as), seis afirmaram que existe 

discriminação, preconceito e estigma. 
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Na interpretação dos depoimentos, é consenso que a maioria dos participantes focais 

da pesquisa valida a hipótese inicial deste estudo, de que o estigma no Residencial Orlando de 

Morais é ouvido, sentido e vivenciado em alguns espaços em que seus habitantes estejam, nas 

escolas, na loja de cadastro das Casas Bahia e no trabalho dessas pessoas, lugares onde 

traçamos a maior rede de sociabilidade, porque nele passamos a maior parte do nosso dia.  

  

Pelo simples fato de morarem em determinado bairro, os indivíduos eram julgados e 

tratados – e, até certo ponto, julgavam a si mesmos – de acordo com a imagem que 

os outros faziam de sua vizinhança. E essa dependência que os indivíduos têm da 

posição e da imagem dos grupos a que pertencem sua profunda identificação com 

estes na avaliação de outrem e em sua própria autoestima, não se restringe a 

unidades sociais com alto grau de mobilidade social individual, como os bairros 

(SOUZA, 2009, p. 131-132). 

 

Por mais complexas que sejam as comunidades existentes em qualquer parte do 

mundo, as formas de vida nas franjas urbanas nas metrópoles, as relações de preconceito e 

estigmas são constantes e não é só uma classificação inferiorizada no Residencial Orlando de 

Morais. Os próprios moradores do Residencial Antônio Carlos Pires, Shangry-lá e Chácaras 

próximas também são sujeitos estigmatizados. 

O mundo global trouxe mudanças nos padrões de trabalho e consumo que produzem uma 

diversidade e padronização cultural. Esta, por sua vez, se manifesta nas novas identidades, 

simbolizadas, às vezes, pelo jovem que anda com fone no ouvido, que come sanduíche no 

McDonald’s e que usa a mesma marca de tênis que os demais, bem como pelo seu gosto musical 

bem diversificado que atende a determinados “nichos” de mercado. “Eis o duplo homem que 

aparece em Freud, pois quando escravizamos o homem no trabalho e o libertamos para o 

consumo, estamos na verdade tomando o que ele tem de humano e liberando o que ele tem de 

animal” (CODO; SENNE, 1986, p. 32). 

Outro ponto polêmico na interpretação dos depoimentos e que acrescentou outra 

categoria de análise para a pesquisa é a revelação da ocorrência de espaços com marcas de 

sociabilidades conflituosas: os “povos lá de cima”, que sofrem o estigma dos “povos lá de 

baixo”, que os estigmatizam. 

Como já destacado, os “povos lá de cima” receberam as casas do Governo e são 

classificadas como mais pobres, ruins e delinquentes, além de não precisarem trabalhar duro 

para pagar as altíssimas prestações dos lotes. Os relatos de três famílias pesquisadas que 

residem na parte de baixo, então chamadas de “povos lá de baixo”, impõem as condições de 

pessoas baderneiras, oportunistas e delinquentes às famílias que moram na parte de cima.  
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Se perguntarmos as causas dessa diversidade da estrutura das famílias quanto a seu 

tipo, logo se descobre que as forças responsáveis por essas diferenças não se encontram no 

interior das próprias famílias, mas sim serão identificadas nas unidades maiores da qual elas 

fazem parte. 

A Associação de Moradores do Residencial também confirmou as discordâncias entre 

as duas áreas: os “povos lá de cima”, despossuídos, e os “povos lá de baixo”, que têm casas 

melhores, compraram seus lotes e por isso tem melhor poder aquisitivo
31

, além de dizerem 

que a má fama do Orlando de Morais é por causa dos desordeiros das casas do povo da 

invasão, uma herança negativa dos códigos de conduta. 

Segundo a análise de Elias e Scotson (2000, p. 25-26), não é fácil “entender a 

mecânica da estigmatização sem um exame mais rigoroso do papel desempenhado pela 

imagem que cada pessoa faz da posição de seu grupo entre outros e, por conseguinte, de seu 

próprio status como membro desse grupo”. 

Os orlandenses compõem um grupo que vive uma situação fronteiriça e é 

especificamente nessa condição de indefinível que opera o deslocamento do estigma que 

cerca os moradores e seus descendentes diretos. 

Diante dessa exposição pelos moradores da parte “lá de baixo”, procurei entender a 

configuração dessa disputa no mapa do Residencial a seguir.  

 

                                                           
31

 A família do Senhor Marcos Souza e da dona Helena Mendes (“povos lá de cima”) disseram ter uma renda 

familiar mensal de um salário mínimo. Já a dona Lúcia Duarte, Sebastiana Wilker e Andréia Teodoro (“povos lá 

de baixo”) disseram-me que ganham mais de dois salários mínimos por mês. 
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Mapa 4 – Orlando de Morais: “povos lá de cima” e “povos lá de baixo” 

 
Fonte: SEPLAM/Prefeitura de Goiânia. Arte: Carlos Eduardo Alves de Melo. 

 

 

Conforme podemos observar no mapa e embasado pelos depoimentos prestados, os 

479 lotes, contornados de vermelho, fizeram parte do Programa do Minha Casa Minha Vida 

(MCMV), do Governo Federal e da Prefeitura de Goiânia, que tinha como meta política 

assentar famílias de baixa renda que precisavam ser removidas das “áreas de risco” às 

margens do Córrego Pedreira, no Jardim Guanabara, e outras invasões dos setores Urias 

Magalhães e Jardim Balneário Meia Ponte. Pelo exposto, as famílias chegaram a partir de 

2009 e não pagaram pela casa que receberam. 

Os outros lotes, situados no entorno ou nas bordas do Residencial, foram financiados 

depois e, a maioria das casas tem certo requinte e segurança, com muros altos, cercas elétricas 

e interfone, aparentando construções de habitantes com mais poder aquisitivo. Em 
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contrapartida, esses últimos lotes dos chamados “povos lá de baixo” estão desprovidos de 

atendimento básico de estabelecimentos comerciais, como supermercado, padaria, escola, 

creche, farmácia e açougue e, em caso de emergência, para terem acesso a esses serviços, 

concentrados na Avenida Elza Pires, seus moradores têm que andar cerca de dez quadras. 

Entretanto, para confirmar minhas hipóteses, quis ouvir a opinião do Presidente da 

Associação do Bairro e de dois fazendeiros da comunidade local
32

 sobre as disputas de poder 

dos dois grupos na espacialidade de estigmas. 

Perguntei para o representante da Associação dos Moradores do Residencial (que 

mora na parte dos “povos lá de cima”) que também é membro do Conselho Tutelar da Região 

Norte, Senhor João Ferreira Lopes
33

: 

 

Pesquisadora – Que papel os moradores desempenharam e desempenham na 

configuração do Residencial? 

 

João Ferreira – São bairros dormitórios tanto o Antônio Carlos Pires e como o Orlando 

de Morais, devido à distância dos outros bairros, então não há muito envolvimento entre 

os moradores. 

 

Pesquisadora – Existem conflitos entre os próprios moradores do Residencial Orlando de 

Morais? 

 

João Ferreira – Entre os próprios moradores sim, pois os que compraram os lotes não 

aceitam que 681 famílias não precisaram comprar os lotes e nem construir, pois foram 

beneficiados por um programa do Governo Federal. Com isso os moradores entram em 
discordância, os de fora falam que os povos de baixa renda são os culpados pelos roubos. 

 

Pesquisadora – Quais são as principais queixas das famílias que procuram o Conselho 

Tutelar? 

 

João Ferreira – Reclamam de falta de vagas na escola de Ensino Fundamental e no 

CMEI que atende o Orlando e o Antônio Carlos Pires. O CMEI atende 134 crianças e 

fica ainda com um déficit de 180 crianças. Falta escola de Ensino Médio. Me procuram 

por causa de muitas brigas de famílias, precisam de orientação sobre a guarda dos filhos 

e conselhos para filhos na adolescência.  

 

Para nossa compreensão da existência de preconceito, discriminação ou estigmas entre 

os moradores do Residencial Orlando de Morais, reforçamos, mais uma vez, a fala dos 

interlocutores sobre esse conflito: 

 

“Povo lá de baixo” 

Dona Lúcia: Sim.  

Sofia Duarte: Sim. 

                                                           
32

  A escuta dos fazendeiros e da Associação de Bairros ocorreu por um percurso meio tortuoso, uma vez que 

não estava prevista na metodologia da pesquisa.  
33

  Nome fictício. 
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Sebastiana Wilker: Não.  

Fred Wilker: Não, mas apresentou comentário discriminador. 

Andrea Teodoro: Não vê. 

Felipe Teodoro: Não. Mas apresentou comentário discriminador. 

 

“Povo lá de cima”  

Marcos Souza: Não. 

Betinho Souza: Não. 

Helena Mendes: Não. 

Pedro Henrique Mendes: Não. 

Associação de Moradores, Sr. João Ferreira: Sim. 

 

Pelo exposto, percebe-se que, de 11 entrevistados (as), três reconheceram haver 

discriminação, preconceito, estigma e rivalidade entre os próprios moradores “povos lá de 

baixos e povos lá de cima”, isto é, apenas 33%, embora outros, mesmo não reconhecendo, 

esboçaram comentários preconceituosos. Ou seja, mesmo não reconhecendo outros 

elementos, mostram a rivalidade. 

Desse modo, notamos a imprecisão nas relações entre os “povos lá de baixo” e os 

“povos lá de cima”; três chamaram o “povo lá de cima” de folgado e outros três disseram que 

não conversam com os vizinhos. Esta rivalidade se dá pelos motivos já esboçados, bem 

como são se origina de outras ordens sociais, uma vez que o preconceito é uma marca da 

sociedade brasileira que acomete todos em geral. Pelo mencionado, a renda salarial das 

famílias “povo lá de cima” é só de um salário mínimo mensal e, portanto, elas realmente não 

têm condições de pagar as altas prestações, sendo que, pelo percebido, eles vivem em 

precárias condições de vida. 

Quis ouvir também o agricultor familiar vizinho do Residencial Orlando de Morais, 

senhor Joselino Barba
34

, que tem 55 anos e nasceu na Fazenda que herdou do seu pai e que 

viveu nessas terras por 85 anos. Em seus 55 anos de idade, Joselino nunca saiu de suas terras, 

chamadas de Fazenda Paraíso, e no meio da sua vida atribulada para garantir o sustento da 

família soube me descrever a existência dos diferentes na cena local. Então, perguntei: o que o 

Residencial Orlando de Morais trouxe à nova configuração espacial? 

 

                                                           
34

 Nome fictício. 
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Joselino Barba – A gente não se mistura e nem gostamos de passar por lá. Nossa 

vida perdeu o sossego depois que chegou os dois bairros. A juventude entra na nossa 

fazenda no final de semana para banhar no rio sem permissão, cortam as cercas de 

arame e matam nosso gado.  

Roubaram o motor de irrigação das terras do vizinho aqui do lado. Em 2009 e 2010 

foi muito difícil, achamos a caminhonete do fazendeiro daqui da região, na casa do 

bandido do Orlando, no dia seguinte do roubo, só vimos o helicóptero da polícia 

sobrevoando a casa do bandido e sabe-se lá do bandido. No início do loteamento, há 

uns 10 anos atrás, era muito difícil, hoje deu uma diminuída, a polícia andou 

matando muitos por aí. 

 

Foi bastante perceptível a indignação, na fala do fazendeiro, e de seu vizinho Pedro 

Alves, a respeito da falta de segurança nas fazendas da região que sofrem os roubos e invasão 

de propriedade privada – e ficou patente a visão banalizada ou generalizada que os 

agricultores tecem da identidade dos componentes dessa territorialidade completamente nova.  

 

Figura 8 – Entrada de uma das fazendas que faz limite com o Residencial Orlando de Morais 

(2018) 

 
Fonte: Fotografia registrada pela pesquisadora em 16/10/2018 

 

Abramo e Branco (2005) mencionam que a visão identitária da juventude origina-se em 

parte, na atualidade, de um discurso cruel e desumano originados na nova ordem econômica, no 

aumento do desemprego conjuntural e estrutural, no crescimento da violência urbana e, 

principalmente, na delinquência existente nas periferias. Os autores ainda explicam que as 

trajetórias da juventude advêm da forma como cada comunidade local ou maior, em demarcada 

condição histórica, as significam. 

Os adolescentes, em sua identificação como classe, percebem que pertencer a camadas 

populares significa uma ameaça à ordem pública, à sociedade. Os estudiosos da temática 

consideram que, nas grandes cidades modernas, os 
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[...] pobres tinham uma presença perturbadora, principalmente quando se 

organizavam em grupos e perambulavam pela cidade, desafiando o ritmo e o fluxo 

do espaço urbano moderno e industrial, que já tinha uma nova moral produtiva. 

Esses grupos eram então considerados uma população viciosa, caracterizada por seu 

potencial destruidor e contaminador, por sua insubmissão e desordem. As ruas eram 

o espaço do vício, da desordem, da orgia (RIZZINI, 1997, p. 120). 
 

Havia sinais de distinção bem visíveis nas formas de viver do lugar, e essas visões de 

marginalidade e estigmas impiedosos não era regra geral. No Residencial Orlando de Morais, 

existiam sujeitos (sujeitas) trabalhadores (as) de origem rural e urbana, que mesmo com 

poucos recursos conseguiam manter a família unida, os filhos na escola (escola militar, 

frequentada por jovens de classe remediada) e seguiam costumes religiosos.  

Nas entrevistas, percebeu-se o sentimento de medo dos estudantes de fracassar diante 

do fato de não conseguir um emprego regularizado, principalmente nas famílias com menor 

escolaridade. 

De acordo com Camara (2010), os espaços públicos, a rua, a escola e a praça 

corporificam-se como lugares de multiplicação da socialização do menor pobre e desvalido, 

principalmente dessas famílias acostumadas com as vivências no meio rural. 

 

São novas categorias que passam a descrever e estigmatizar os sujeitos com base em 

atributos morais, sociais, estéticos, higiênicos. [...]  

Estabelecia-se uma relação direta entre pobreza, criminalidade, menor e 

delinquência e criava-se um novo código para expressar o lugar ocupado pelos 

sujeitos na sociedade. Tratava-se de decodificar as marcas do corpo, o vestuário, o 

linguajar, os hábitos, o modo de ser e andar, para a identificação dos elementos 

considerados nocivos para a sociedade, ou seja, os desvalidos. Assim, “os sentidos 

da infância configuram-se como demarcadores do seu pertencimento a lugares 

enraizados no mundo”. (CAMARA, 2010, p. 60-66). 

 

Observa-se o quanto os jovens das periferias carecem de área de lazer, parques, 

quadras esportivas e atividades culturais para o seu desenvolvimento socioafetivo e cognitivo. 

Suas redes de sociabilidade se dão principalmente nesses espaços públicos. 

Na foto a seguir temos um grupo de estudantes de 10 a 13 anos, que estudam no 

CEPMG e moram no Residencial Orlando de Moraes, vivenciando sua rotina diária de 

deslocamento casa-escola. 



100 

 

Figura 9 – Estudantes do CEPMG do turno vespertino aguardando o ônibus do Res. Orlando 

de Morais para retornar para casa 

 
Fonte: Trabalho de campo dia 23/10/2018. 

 

Essa foto foi registrada em meados do mês de outubro de 2018, na ocasião de um dos 

trabalhos de campo, quando estávamos aguardando o ônibus do Residencial Orlando de 

Morais. Nesse dia, deixei meu carro na casa do Mateus Duarte por volta de 12 horas e logo 

fomos para o ponto; às 12 horas e 15 minutos pegamos o ônibus integrado da linha PC 

Campus/Orlando de Morais, para o CEPMG Waldemar Mundim. Chegamos ao ponto final, 

na Vila Itatiaia, às 12 horas e 27 minutos. Fomos caminhando por uns 10 minutos até o 

Colégio. Os portões do CEPMG fecham às 13 horas em ponto e, enquanto os outros alunos 

estão no pátio em formação,
35

 ação que dura em torno de 15 minutos, os que chegaram 

atrasados são advertidos em outro espaço; após as 13 horas e 15 minutos, o estudante não 

entra mais na escola para assistir aula. Fiquei aguardando até às 18 horas e 15 minutos, 

quando a sirene avisou que as aulas terminaram. Chegamos ao ponto de ônibus na Vila 

Itatiaia às 18 horas e 25 minutos. 

Entram em cena, no ponto final de ônibus da Vila Itatiaia, 41 estudantes com farda 

escolar, bem à vontade, sentados no chão, correndo, mexendo com quem passava. Outros 

alunos paravam e conversavam com eles, falavam alto, sorriam, mexiam no celular, 

abraçavam uns aos outros, dialogavam acerca de seus interesses, enfim, estavam com seus 

semelhantes e também das instituições que, às vezes, os classificavam por estereótipos, 

reproduzindo o discurso histórico comumente de jovens e seus rótulos. Eles estavam 

                                                           
35

  Formação: se refere ao momento em que os estudantes ficam em pé e em fila, no pátio, durante quinze 

minutos (das 13 horas às 13 horas e 15 min.), recebendo as orientações do dia e sob revista dos fiscais de 

salas (aluno) e de um soldado para fazer vistoria se estão todos em forma: vistoriam cabelos, unhas, batons, 

bibicos, luvinhas, plaquetas, cintos e agendas. Isso acontece todos os dias, em cada turno. 
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incomodando quem estava esperando o ônibus e alguns comerciantes pelo comportamento, 

marcado por uma baixa contenção dos impulsos. 

O ônibus chegou às 18 horas e 50 minutos, quando já estava de noite e, apesar do 

tumulto, o motorista conseguiu sair às 19 horas. Chegamos ao Orlando de Morais, mais 

especificamente na casa do Mateus, às 19 horas e 17 minutos. Desembarcaram no Orlando de 

Morais e no Antônio Carlos Pires 36 estudantes; os outros desembarcaram no Alice Barbosa, 

Antônio Barbosa e Shangry-lá. 

Lembrei ao Mateus que, de acordo com o Regimento Interno da Equipe Disciplinar do 

CEPMG, era transgressão leve se envolver em algazarra e sentar no chão estando com o 

uniforme do Colégio, mesmo que fora dos muros da escola; Ele respondeu-me: “costumamos 

fazer aqui fora tudo que é proibido lá dentro”.  

Diante do que percebi, arisco-me a dizer que o proibicismo não necessariamente educa. 

Para o psicanalista e teórico da Crise da adolescência, Erikson (1976), esses adolescentes, em 

busca de uma identidade própria do eu capacitado, incorporam papéis sociais, ideológicos e 

morais e, por sua vez, elegem valores às pessoas às quais serão fiéis, recusando-se a aprovar as 

escolhas feitas pelos pais.  

Os valores dessa nova geração, chamados de virtude dilatada, estão diretamente 

ligados ao momento histórico vivido, diferente da subjetivação da geração de seus pais ou 

professores.  

 

A principal tarefa da adolescência é confrontar a crise de identidade versus 

confusão de identidade (ou confusão de papéis), de modo a se tornar um adulto 

único com um senso de identidade coerente e um papel valorizado na sociedade. A 

crise de identidade raramente se resolve plenamente na adolescência; questões 

relativas à identidade aparecem repetidas vezes durante a vida adulta (PAPALIA, 

2006, p. 477). 

 

Os adolescentes, na maioria das vezes não buscam, em sua formação identitária, 

outros indivíduos como modelo, como fazem as crianças mais novas, mas sim depois do 

aprendizado, substituem e abreviam reconhecimentos anteriores para formar uma nova 

composição psicológica, maior do que a soma de suas partes (KROGER, 1993). 

Segundo Erikson (1998), esses jovens da também chamada Geração Y
36

 tendem a ter 

elevada autoestima, são muito curiosos, o que os leva a pesquisar, por conta própria, as 

                                                           
36

  Geração Y – Nascidos entre 1982 e 2003, cresceram em meio aos recursos tecnológicos, convivendo com 

computadores, correio eletrônico e programas de mensagens instantâneas, a chamada geração virtude 

dilatada. Não possuem memória de um tempo em que a tecnologia não existia massivamente. Mais detalhes 

pesquisar CHIUZI et al, 2011, que em seu artigo descreveu as gerações em cinco categorias: Geração da 

Infantaria – nascidos entre 1901 e 1925 –, Geração Silenciosa – nascidos entre 1926 e 1945 –, Geração 
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novidades e segui-las. Ademais, procuram diferenciar os sistemas familiares e constroem 

novas estruturas familiares; essa emancipação pode ocorrer de forma gradativa e pacífica ou 

conflituosa, querendo “tudo e no agora” de forma intolerante. 

Os cargos ou arranjos de hierarquia definidos arbitrariamente não significam muito 

para essa geração, sendo preciso esclarecer os méritos e conquistas obtidos por essas pessoas 

para que, depois, o adolescente possa fazer seu julgamento, a partir de seus valores pessoais, e 

escolher a forma de lidar com tais arranjos de autoridade.  

Na visão de Erikson, é nessa forma híbrida que os jovens precisam conhecer e 

vivenciar situações e informações para poderem formar opiniões e conjuntos de valores ao 

invés de simplesmente aceitarem o que seus pais ou outros membros da sociedade acreditam e 

pregam.  

Acredito que a juventude precisa ser ouvida e, a partir daí, receber, nesse processo da 

formação humana, as orientações que as ajudem a compreender a sua situação de sujeito 

construtor de sua história de mundo de forma contextualizada, assentada em responsabilidade, 

em escolhas com autonomia, pautadas em princípios éticos. 

Turra Neto (2012) afirma que durante muito tempo a juventude foi encarada como 

uma fase indefinida, não era percebida como uma etapa com valor em si mesma, como 

portadora de questões próprias e de dinâmicas culturais, históricas e geográficas específicas. 

Hoje, no contexto de sociabilidade e seus determinantes do mundo global, tem-se percebido 

que essa fase de vida é vivida diferentemente, de modo que a juventude é uma categoria 

plural. 

Para uma melhor compreensão, vou recorrer a Dayrell (2005, p. 37 apud Turra Neto, 

2012, p. 33), lembrando que nos aprofundarmos nesses conceitos é tarefa para outra 

investigação. Assim, para Dayrell (2005, p. 33-34), 

 

[...] a juventude, mais do que ser considerada a partir de critérios rígidos, é preciso 

ser compreendida [...] como um processo de crescimento mais totalizante, que ganha 

contornos específicos no conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos em 

seu contexto social [...] constitui um momento determinado, mas não se reduz a uma 

passagem, assumindo uma importância em si mesmo. Todo esse processo é 

influenciado pelo meio social concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das 

trocas que este proporciona. Os jovens [...] constroem modos de ser jovem que 

apresentam especificidades [...]. Assim, enfatizamos a noção de juventude, no 

plural, a fim de enfatizar a diversidade de modos de ser jovem existente. 

 

                                                                                                                                                                                     
Baby Boomer – nascidos entre 1945 e 1964 –, Geração X – nascidos entre 1965 e 1981 –, e Geração Y -

nascidos entre 1982 e 2003. 



103 

 

Embora inserida na cultura global, a cultura juvenil tem singularidade sedimentada de 

rastro de bens materiais e simbólicos pertinentes ao seu tempo, construídos nas relações de 

sociabilidade diárias. Apesar de a sociabilidade parecer-lhes inerentes, eles escolhem atrair ou 

repulsar as redes de amigos, construir ou desconstruir os grupos, vagar ou não pela cidade, 

valorizar ou não o tempo livre e o lazer. A maneira como eles realizam ou realizaram isso 

determina seu perfil geracional, agrade ou não quem está a sua volta (Dayrell, 2005). 

Minha intenção, como professora desse colégio, é a de propor debates em salas de 

aulas e também com a comunidade do Colégio CEPMG, divulgando o resultado dessa 

pesquisa para o coletivo maior que vive experiências semelhantes no contexto de um colégio 

público e cuja existência se dá em condições de subcidadania, tornando-se invisíveis, fora das 

nossas discussões pedagógicas, bem como dos conteúdos curriculares.  

A escola deve contribuir para que as pessoas não sejam coniventes com a propagação 

dessas práticas, que mantêm a desigualdade social, o preconceito e racismo que classificam o 

bom e inferiorizam o ruim, embasada em ideologias fragmentadas, e apenas conteudistas e 

descontextualizadas da identidade do estudante, como da realidade dessas famílias 

participantes deste estudo. 

 

2.4 Os estigmas na/da escola 

 

Os jovens, para serem confiantes, precisam que seus responsáveis, dentro do seu limite, 

sejam mais participativos em sua formação humana, pois a falta de flexibilidade e rigidez faz 

com que o jovem se revolte e não queira se comunicar. Além de aprenderem os imperativos da 

disciplina, de como devem se comportar, devem aprender que são um fim em si mesmo 

(SOUZA, 2009). De acordo com esse pesquisador esses elementos são indispensáveis ao 

sucesso, principalmente nas funções competitivas das instituições que imperam na sociedade 

capitalista.  

Existe, infelizmente, uma parcela de estudantes das escolas públicas que não recebem 

orientação e tampouco a participação de suas famílias em sua formação humana; Assim falta-

lhes um sentido mais prospectivo na vida, no âmbito escolar, pessoal e profissional. Portanto, 

eles não percebem que são “um fim em si mesmo”. Como bem descreveu Souza (2009, p. 46),  

 

[...] a “autoconfiança”, como nos ensina o pensador alemão Axel Honneth, é aquele 

elemento que confere a quem o possui, [...] a certeza do próprio valor, certeza essa 

que permite encarar derrotas e perdas como fatos transitórios e o enfrentamento de 

todo tipo de desafio e de dificuldades com confiança e esperança. 
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Na maioria das vezes, mesmo que alguns pais estimulem os filhos a frequentarem a 

escola, eles fazem isso por razões não muito conscientes, pois tampouco tiveram uma 

experiência escolar de muito sucesso, de modo que não conhecem os benefícios da escola e 

sua fala é da “boca para fora”. 

Cabe destacar que o gesto humano não é um gesto qualquer, mas carrega sempre um 

significado que caracteriza a ele mesmo. Nesse sentido, vamos descrever os depoimentos dos 

estudantes do CEPMG sobre algumas marcas da identidade deteriorada nesse espaço escolar. 

Esse estigma aqui narrado foi relatado pelos cinco estudantes já mencionados, Sofia 

Duarte, Betinho de Souza, Paulo Henrique Mendes, Felipe Teodoro e Fred Wilker, através das 

entrevistas com perguntas semiabertas focalizadas, realizadas em outubro de 2018.  

Todos os cinco estudantes responderam que sofreram algum tipo de aborrecimento 

porque moram em um lugar diferente e por seus costumes meio estranho. Os olhares 

duvidosos e descrentes buscam a definição, a fixação da conduta dos sujeitos, e normalmente 

são dos estudantes da sala, principalmente aqueles que também moram em bairros periféricos, 

que acham que se comportam bem, que são mais disciplinados.  

Vamos consultar os dois gráficos a seguir para interpretar a situação de estigmas 

vividos. 

 

Gráfico 15 – Os estudantes estigmatizados e os estigmatizadores 

 
Fonte: acervo da autora, 2018. 
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Gráfico 16 – Os termos pejorativos e preconceituosos com que são identificados ou 

classificados os estudantes 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Ao apreciar os gráficos, notamos que os cinco estudantes convivem numa situação de 

desconforto e inferioridade pelo fato de aparentarem os sapatos sujos de terra vermelha, e que 

por isso, moram no mato e na favela, são gente ruim e “chulezenta”. À primeira vista, os 

“reconhecíveis” os classificam como “os diferentes”. 

No depoimento (acima, Gráfico 15) da estudante Sofia Duarte, de 18 anos, foi possível 

perceber o tratamento de um servidor público que pediu para a menina alisar o cabelo para 

entrar em forma de acordo com as normas disciplinares, pois o regimento da escola proíbe a 

utilização de cabelo armado
37

 para as estudantes – e para os funcionários. Conforme o 

regimento disciplinar, os cabelos devem permanecer presos com rabo de cavalo ou coque.  

Nilma Lino Gomes (2002), em sua pesquisa de doutorado, fala da importância da 

conscientização das possibilidades afirmativas oferecidas pelo cabelo no processo de 

reafirmação do corpo negro e na mudança das representações negativas, presentes na herança de 

uma cultura racista que anula a estima do corpo negro. 

 

                                                           
37

  São os cabelos volumosos, ondulados e crespos que reforçam a cultura negra. 
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O cabelo do negro na sociedade brasileira expressa o conflito racial vivido por 

negros e brancos em nosso país. É um conflito coletivo do qual todos participamos. 

Considerando a construção histórica do racismo brasileiro, no caso dos negros o que 

difere é que a esse segmento étnico/racial foi relegado estar no pólo daquele que 

sofre o processo de dominação política, econômica e cultural e ao branco estar no 

pólo dominante. Essa separação rígida não é aceita passivamente pelos negros. Por 

isso, práticas políticas são construídas, práticas culturais são reinventadas. O cabelo 

do negro, visto como “ruim”, é expressão do racismo e da desigualdade racial que 

recai sobre esse sujeito. Ver o cabelo do negro como “ruim” e do branco como 

“bom” expressa um conflito [...] Para esse sujeito, o cabelo não deixa de ser uma 

forte marca identitária e, em algumas situações, continua sendo visto como marca de 

inferioridade. Por isso, mudar o cabelo pode significar a tentativa do negro de sair 

do lugar da inferioridade ou a introjeção deste. Pode ainda representar um 

sentimento de autonomia, expresso nas formas ousadas e criativas de usar o cabelo 
(GOMES, 2002, p. 3). 

 

Que identidade se constrói nesse diálogo racista estrutural, expresso de maneira 

conflituosa, que estimula a fuga do corpo e a expressão estética e identitária negra, neste caso, o 

cabelo, impondo autoritariamente um novo referencial de padrão branco de beleza? Para Gomes 

(2002), as identidades são construídas nas relações estabelecidas com os outros nas fases da 

vida.  

Observamos que, para os estudantes de periferia, ser depositário de estigmas requer 

certa habilidade para lidar com estas situações complexas, principalmente na escola, onde 

seus pares estão na mesma faixa etária e em termos de classe social mal se diferenciam, por 

isso buscam se inserir nas mesmas redes espaciais das mesmas instâncias da vida social. Os 

olhares desconfiados buscam a definição, a fixação da conduta dos sujeitos. 

É necessário atentar para o contexto e para a linguagem que permeia a sociabilidade 

dos diferentes grupos. O estigmatizado parece estar na fronteira em sua estranheza de 

inserção. Afirmam que ele é diferente e é preciso lembrar que isso não é sinônimo de 

vergonha, e sim de orgulho.  

Na realidade, como nos apresenta Goffman (1988), o que determina o estigma é um 

tipo especial de relação entre estilo, o que é próprio a alguém e o rótulo ou ideia 

classificatória preconcebida sobre alguém ou algo, resultado de hábitos de julgamento ou 

generalizações. Nesse sentido, um estilo que estigmatiza alguém pode confirmar a 

normalidade e a visibilidade de outros.  

Elias e Scotson (2000, p. 23), em Os estabelecidos e os outsiders, nos dão suporte 

teórico para entender essa geografia do poder:  

 

Na atualidade, é comum não se distinguir a estigmatização grupal e o preconceito 

individual e não relacioná-los entre si. Em qualquer lugar viam-se membros de um 

grupo estigmatizando os de outro, não por suas qualidades individuais como 

pessoas, mas por eles pertencerem a um grupo coletivamente considerado diferente e 
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inferior ao próprio grupo. Portanto, perde-se a chave do problema que costuma ser 

discutido em categorias como a de “preconceito social” quando ela é exclusivamente 

buscada na estrutura de personalidade dos indivíduos. Ela só pode ser encontrada ao 

se considerar a figuração formada pelos dois (ou mais) grupos implicados ou, em 

outras palavras, a natureza de sua interdependência.  

 

Ao contrário do que imaginávamos, está incorreto tratar a estigmatização social como se 

fosse uma desavença ou um desafeto acentuado por outras pessoas, um problema relacionado ao 

pessoal, ou seja, de cunho individual. Para entender que o problema deriva do grupo precisamos 

indagar por que os estudantes percebem uns aos outros como pertencentes a um mesmo grupo, 

se incluem mutuamente dentro das fronteiras grupais dos “nós” e, ao mesmo tempo, excluem 

outros seres humanos a quem percebem como pertencentes a outros grupos, de outras fronteiras, 

a quem classificam coletivamente como “eles” (ELIAS; SCOTSON, 2000). 

 

Ao enaltecer dessa maneira os membros de um dado grupo, o carisma grupal 

relegava automaticamente os membros de outros grupos interdependentes a uma 

posição de inferioridade. O carisma grupal reivindicado pelo grupo antigo da 

“aldeia” tinha seu ferrão. Não apenas ajudava a definir as fronteiras entre os que 

pertenciam ao grupo e os que não faziam parte dele [...] Deixava implícito que era 

um sinal de desonra não fazer parte da graça e das virtudes específicas que os 

membros do grupo ilustre reivindicavam para si (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 104). 

 

Pelo exposto, a exaltação coletiva e as intenções mais sociáveis contribuem para 

moldar a identidade individual, nas vivências que o estudante tem de si e das outras pessoas. 

Cada pessoa cresce alicerçando sua identidade pessoal na identificação com um ou vários 

grupos, “ainda que ele possa manter-se tênue e ser esquecido em épocas posteriores, e sem 

algum conhecimento dos termos elogiosos e ofensivos, dos mexericos enaltecedores e 

depreciativos, da superioridade grupal e da inferioridade coletiva que o acompanha” (ELIAS; 

SCOTSON, 2000). 

Por tudo que já foi ouvido e interpretado é possível dizer que os grupos que 

estigmatizam os alunos do Residencial Orlando de Morais são os seus colegas de sala que 

moram no Setor Judas Tadeu, Vila Itatiaia, Jardim Pompéia e Crimeia Leste. Vale lembrar 

que várias vezes os estudantes relataram que seus colegas de sala do Residencial Antônio 

Carlos Pires, das Chácaras Recreio Samambaia e Itanhangá são também apelidados de “gente 

do mato” e de “pé de toddy”, como eles.  

Vale destacar que esses jovens do Itatiaia e de bairros próximos semelhantes, que 

estigmatizam os “pés de toddy”, podem eles mesmos sofrerem estigmatização quando 

circularem em bairros nobres, como Marista, em Goiânia. Isso tudo demostra que o processo 

de estigmatização se dá em rede, numa conectividade complexa, porosa e dinâmica. Como 
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exemplo, um orlandino que é estigmatizado no Waldemar Mundim talvez estigmatize os 

“povos lá de cima” no interior do Residencial. O estudante que estigmatiza o orlandino no 

Waldemar Mundim pode ser estigmatizado por moradores de um bairro nobre ou central de 

Goiânia.  

Percebemos que a estigmatização tem a ver com uma dinâmica coletiva com relações 

sociais de poder que não são univetoriais, tampouco ocorrem apenas de cima para baixo entre 

as classes abastadas (um “rico de berço” que se acha superior a um “novo rico”) ou 

marginalizadas, como os orlandinos. Quem estigmatiza ou é estigmatizado em determinada 

relação social pode estar na posição contrária em outro contexto social. Claro que isso não 

minimiza a violência da estigmatização contra grupos vulneráveis. Os grupos pobres, 

periféricos e marginalizados são muito, muito mais vulneráveis aos estigmas que sofrem. 

Esses estigmas interferem não só na sua autoestima, mas também nas suas condições de 

sobrevivência e acesso à cidadania (como acesso ao transporte público, saúde, educação e 

trabalho). Isso não acontece de forma alguma com um “novo rico” se for mal visto por um 

“rico de berço”. A violência da estigmatização é maior tanto quanto mais vulnerável for o 

grupo sobre o qual ela incide.  

Ancorada na justificativa de Elias e Scotson sobre sua pesquisa de campo na 

comunidade de Winston Parva (nome fictício) na Inglaterra, um povoado claramente dividido 

entre dois grupos, semelhante em vários pontos às comunidades dos Residenciais Orlando e 

Antônio Carlos Pires, percebemos a importância da dimensão temporal, ou seja, como o 

desenvolvimento de um grupo determina seu sistema, suas peculiaridades e natureza. O grupo 

de estudantes que morava em bairros relativamente mais antigos (Itatiaia, São Judas Tadeu, 

Jardim Pompéia e Crimeia, tidos como centrais) tinham trajetórias em comum, os recém-

chegados (Orlando de Morais) não. O grupo de estudantes antigos residentes compunha-se de 

famílias que haviam morado nos bairros por umas quatro décadas. “Elas haviam atravessado 

juntas um processo grupal – do passado para o futuro através do presente – que lhes dera um 

estoque de lembranças, laços de intimidade emocional” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 38). 

Essa diferença entre os estabelecidos (povos do Itatiaia, São Judas, Pompéia e 

Crimeia) e os recém-chegados (povos do Orlando de Morais) tem um grande peso em suas 

relações diárias em sala de aula, repercutindo na realização das tarefas em sala, extraclasse e 

em grupo. Nesse sentido, não havia relações de amizade entre esses grupos de estudantes, 

como pode ser identificado no gráfico a seguir:  
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Gráfico 17 – A frequência com que os estudantes visitam a casa dos colegas de sala 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Dois estudantes responderam que frequentam a casa de colegas que moram nos 

Residenciais Antônio Carlos Pires e Antônio Barbosa e Alice Barbosa, entretanto eles 

afirmaram não ter intimidade com esses colegas, por isso, nas datas eventuais que têm as 

festas juninas e a formatura dos estudantes da 3ª série ano Ensino Médio do CEPMG, eles não 

participam, pois não tem transporte para voltar para casa e falta intimidade com os colegas 

para dormir em suas casas. 

Os estudantes hoje entendem porque são estigmatizados e excluídos. No início, as 

relações eram mais ‘invisíveis’, mas dizem que não se importam porque “percebem os 

estabelecidos apenas como estudantes iguais a eles”. Pelas as observações em sala de aula e  

nas análises dos questionários, notei que o sentimento dos estabelecidos era de superioridade, 

porque moravam na vizinhança provida de áreas de lazer, instituições públicas de ensino e 

religiosa e, logo, evitavam sociabilizar com pessoas de áreas inferiores, que viam como 

menos respeitáveis e menos cumpridoras das normas do que eles. O estudo de Norbert Elias e 

John Scotson (2000, p. 24) pode nos levar a entender essas configurações:  

 

Afixar o rótulo de “valor humano inferior” a outro grupo é uma das armas usadas 

pelos grupos superiores nas disputas de poder, como meio de manter sua 

superioridade [...] e isso costuma penetrar na autoimagem deste último e com isso 

enfraquecê-lo e desarmá-lo [...] tão logo diminuam as disparidades de forças ou, em 

outras palavras, a desigualdade do equilíbrio de poder, os antigos grupos outsiders, 

por sua vez, tendem a retaliar. 
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Os dois grupos (estabelecidos e os recém-chegados) eram bem homogêneos quanto a 

sua classe social, nacionalidade, ascendência étnica ou racial, credo religioso e pouco se 

diferenciam; os últimos têm moradias piores, têm menos instrução, um sotaque e uma fluência 

diferentes na língua em que se expressam e serve apenas como sinal de reforço, têm empregos 

mais árduos e mal remunerados e são mais propensos a se enveredar pela marginalidade.  

 

Dê a um grupo uma reputação ruim e é provável que ele corresponda a essa 

expectativa, verifica-se que as crianças marginalizadas são mais propensas à 

agressividade e, em certo sentido, materializam os estereótipos que lhes são 

atribuídos, pelos menos até certo ponto (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 29-30). 

 

A falta de um exercício espontâneo e autônomo da dignidade humana parece ser uma 

marca constitutiva desses sujeitos; é como se usassem uma insígnia que mostrasse sua identidade.  

Os estudantes ouviam as várias histórias depreciativas de seus pais e as levavam da 

escola para casa, aprendendo os comportamentos descrentes dos seus responsáveis. Desse 

modo, nem sequer em pensamento conseguiam se livrar da identificação com o grupo 

estigmatizado. Essa era a autoimagem e a própria avaliação de sua autoestima.  

Os sujeitos da nossa pesquisa afirmavam que queriam terminar o mais rápido possível 

o Ensino Médio para poderem arrumar um emprego melhor e poderem consumir os produtos 

que o mercado infelizmente lhes privava de ter em toda a sua vida. Os cinco estudantes 

participantes não gostavam de estudar e só um planejava cursar uma faculdade, os outros 

quatro, não. No ano da pesquisa, 2018, a estudante Sofia Duarte, que cursava a 3º série do 

Ensino Médio, não quis fazer as provas do ENEM e disse-me que precisava trabalhar 

urgentemente para pôr alimento em casa. Verifiquemos, no gráfico a seguir, quais eram as 

expectativas futuras dos sujeitos moradores do Residencial Orlando de Morais. 
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Gráfico 18 – Os caminhos projetados pelos sujeitos estigmatizados 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2018. 

 

Eles demonstravam que, aqui em Goiânia, viviam um cenário de luta para aplacar a 

fome, para obter os meios de subsistência física, e que depois de terem concluído o Ensino 

Médio o novo cenário se transformaria numa luta para satisfazer também outras aspirações 

humanas que não fossem as de investir em sua qualificação profissional. 

Pierre Bourdieu (2006), em sua análise sociológica da educação, enfatiza que a escola 

está longe de ser libertadora, além de ainda ser pouco atraente, dentre outras coisas, por causa 

de metodologias classificatórias e hierarquizadas. A instituição não consegue se adequar às 

disparidades e diversidades dos sujeitos contemporâneos e, por isso, muitos sujeitos, 

despossuídos de tudo, permanecem de fora do espaço escolar, mesmo às vezes estando dentro. 

Portanto, no sistema educacional prevalece uma prática conservadora, que legitima a 

dominação dos dominantes sobre as classes populares, através de seus instrumentos de reforço 

das desigualdades e como reprodutora cultural de acordo com a origem de classe, realçando a 

relação de dominação cultural.  
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2.5 Vila Itatiaia: ponto de parada, de lazer, de estudos e de rede bancária para os orlandinos  

 

Como mencionado no Capítulo 2, houve recentemente, em Goiânia, uma política que 

contribuiu para a aquisição da casa própria, favorecendo uma mudança na configuração 

espacial da região norte de Goiânia e trazendo, mais especificamente, uma desconcentração 

de alguns bairros antigos desse mesmo local, para além de suas fronteiras, com o surgimento, 

da noite para o dia, de espaços superpostos de forma desordenada.  

Soldan (2014) aponta que as cidades metropolitanas e suas periferias sofrem as 

articulações das demandas advindas das imposições do capital financeiro internacional, 

mesmo que de modo indireto. Com isso, novos centros
38

 também revelam uma polarização 

assimétrica de poder dos territórios, em que a paisagem urbana passa a apresentar mais 

fragmentação espacial. Nesse sentido, Villaça (2001, p. 80) reforça a função dos novos 

centros em zonas periféricas: 

 

A simples proximidade física de um terreno rural à cidade não o torna 

potencialmente urbano. É necessário haver acessibilidade, isto é, um sistema de 

transporte de passageiros a preços compatíveis com os que podem ser pagos pela 

demanda. Nesse sistema cabe um destaque às vias, aos terminais e aos pontos de 

paradas dos veículos, que são os elementos onde se concretiza ou pode concretizar a 

acessibilidade. 

 

A precariedade da infraestrutura urbana no Residencial Orlando de Morais – como 

transporte, posto de saúde, postos de gasolina, casas lotéricas, caixas eletrônicos e 

equipamentos de consumo em geral – ampliou a relação direta à demanda centralizada por 

serviços públicos e privados na Vila Itatiaia. 

As famílias ouvidas disseram que a Vila Itatiaia se tornou o centro comercial, 

financeiro e cultural no seu dia a dia e é nela, como espaço de travessia e de espera de ônibus, 

que são adquiridos os bens essenciais à sobrevivência.  

Naquelas doenças em que o chá caseiro não consegue resolver a dor, recorrem ao 

atendimento médico na Vila Itatiaia e, em casos mais graves, buscam a emergência médica no 

Setor Urias Magalhães ou no Guanabara. 

Desse modo, entende-se que o espaço intraurbano é estruturado fundamentalmente 

pelas condições de deslocamento do ser humano, seja enquanto portador da mercadoria força 

de trabalho – como no deslocamento casa/trabalho –, seja como consumidores, reprodução da 

força de trabalho, deslocamento casa-compras, casa-lazer, escola, etc. Exatamente daí vem, 

                                                           
38

  Centro intraurbano é assim denominado de acordo com a classificação de hierarquia das redes urbanas. 
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por exemplo, o enorme poder estruturador intraurbano das áreas comerciais e de serviços, a 

começar pelo próprio centro urbano (VILLAÇA, 2001, p. 20).  

É justamente no espaço comercial e escolar da Vila Itatiaia que há os deslocamentos 

dessas pessoas como portadores da mercadoria força de trabalho ou enquanto consumidores, 

condição facilitada pela gratuidade da passagem do ônibus que sai do Residencial e tem 

parada final no Terminal em frente à UFG, na Vila Itatiaia. 

Nota-se, nos gráficos a seguir, que as famílias têm poucos espaços públicos e privados 

de lazer, situação agravada pela falta de recursos financeiros, que não permitem a circulação 

das famílias em clubes, shoppings, sorveterias, pizzarias e danceterias. 

O relacionamento com os membros internos do grupo familiar também é pouco 

articulado, pois os membros das famílias não saem juntos para visitar amigos, pouco assistem 

televisão juntos, nunca saíram para dançar ou jogar cartas com amigos. As jovens 

permanecem em casa, jogando no celular, e os jovens jogam bola nas ruas e ou campinhos de 

futebol sem pavimentação. Disseram-me que gostam de tomar sorvete, que é algo barato, e às 

vezes o dinheiro dá para comprar, mas tem que se deslocar até a Vila Itatiaia. 

Diziam que não sabiam o que fazer com as horas de folga depois da escola ou do 

trabalho, pois não têm um espaço adequado e tranquilo em casa para uma boa leitura e 

tampouco possuem o hábito de estudar. Seu responsável certamente confirmaria a ideia 

largamente aceita de que basta ensinar as pessoas a trabalhar, e não a se divertir. 

 

Gráfico 2 – O tempo livre das famílias dos estudantes entrevistados do Residencial Orlando 

de Morais para passear no shopping  

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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Os recém-chegados não têm raízes fixas no novo lugar, a maioria são imigrantes e 

possivelmente, por isso eram pessoas desenraizadas, se tornavam estranhas entre si e 

dificultava qualquer desenvolvimento de uma vida comunitária.  

 

Gráfico 20 – Os costumes vivenciados pelos cinco estudantes que fazem falta nos seus 

espaços de vivências atuais 

 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Nesse caso, o sentimento de descrença é verdadeiro, pode tornar-se quase irremediável 

e persistir com grande intensidade caso esses jovens não consigam inserir-se 

permanentemente no mercado de trabalho, já que é essa sua preocupação mais imediata. 

Muitos não sabem o que fazer para progredir e vivem sem pensar no futuro, sem nenhuma 

ideia de carreira e sem projetos em longo prazo pelos quais lutar. 

O exemplo dos enfrentamentos dessas pessoas mostrou até que ponto o “destino dos 

indivíduos, através da identificação feita por terceiros e por eles mesmos, pode ser dependente 

do caráter e da situação de seus grupos, mesmo nas sociedades contemporâneas” (ELIAS; 

SCOTSON, 2000, p. 131). 

Como exemplo dessa relação simbólico-cultural, o espaço escolar é uma riquíssima 

fonte de subjetividade e passa a ser valorado de acordo com as experiências vivenciadas na 

dimensão espaço-temporal. Na vertente cultural, o enfoque está no caráter simbólico que o 

território carrega e nas relações socioculturais estabelecidas nesses espaços de criação e 
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recriação simbólica que estão estritamente ligados ao território de sociabilidade (TOSTA, 

2015, p. 101). 

A autoimagem e a autoestima desses sujeitos estão ligadas ao que os outros membros 

do grupo pensavam deles, apesar de esse pensamento ser variável. Diante disso, suas condutas 

e sentimentos dependiam da opinião dos outros e faltava-lhes uma autonomia relativa no 

decorrer da vida.  

Os problemas constantemente reforçados pelas dificuldades sociais do desemprego, 

dos movimentos migratórios voluntários ou não, o desenraizamento e a desorganização da 

vida doméstica, influenciam para que um número maior de jovem não consiga fulgir dessas 

situações de subcidadania.     
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3 PRODUTO EDUCACIONAL 

  

 O propósito do mestrado para profissionais do ensino básico é preparar professores 

para a pesquisa aplicada na escola básica, a fim de que eles possam construir sua reflexão 

crítica e, consequentemente, contribuir com ações que visem impactar o sistema educacional. 

O produto educacional que busquei desenvolver no CEPMG Waldemar Mundim traz uma 

proposta curricular que contribui para que as disciplinas de Geografia, Sociologia, Noções de 

cidadania e História possam tomar novo aporte teórico sobre os estigmas sofridos por alguns 

estudantes, em especial, o estigmas espaciais, que acabam acarretando pouca socialização dos 

alunos que moram em bairros categorizados como de população de baixa renda.     

 Neste terceiro capítulo, demonstrei a importância da pesquisa aplicada à educação na 

formação dos professores, sabendo que essa experiência não pode ser vista como algo 

estanque, mas como algo em movimento, interdisciplinar, dinâmico e representativo da 

realidade de cada espaço educacional investigado.  

O produto educacional que foi desenvolvido se baseou em duas aulas de campo 

realizada com os alunos do 7º ano A, na Vila Itatiaia e no Residencial Orlando de Morais e 

das interpretações que eles têm desse espaço. 

Ao executar uma aula de campo, Larrosa (2002) colabora dizendo que a vivência com 

outras pessoas requer tempo para refletir, olhar as superfícies a ser atravessadas, escutar, 

contemplar e silenciar. Segundo o autor (2002, p. 21), as “[...] palavras criam sentido, criam 

realidades e, às vezes, funcionam como potentes mecanismos de subjetivação”. Larrosa diz 

que a humanidade raciocina através das palavras, é através delas que somos capazes de sentir 

e de elaborar o que somos.  

É pensando nessa realidade de subjetividades que realizei duas aulas de campo com os 

alunos do 7º ano, turma A, turno vespertino. Pensamos arriscar-nos nas pistas de uma 

educação para a sensibilização que a Vila Itatiaia e o Residencial Orlando de Morais, 

(conforme demostrado no capítulo 1, Gráfico 1, da página 55), representavam por ser os dois 

bairros que proporcionalmente tinham os maiores números de alunos matriculados no 

CEPMG em 2017. 

Para a descoberta e o reconhecimento dos olhares juvenis, a aula de campo necessita 

ser bem planejada, para que seja significativa em termos de uma formação humana mais 

sensível. 
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Corrêa Filho (2018) relata que é no bom planejamento que se determina o sucesso ou 

o insucesso de uma saída da escola. É preciso estar ciente de que esta não pode ser uma 

atividade isolada, mas sim uma que solicita um fechamento, um feedback. 

Para iniciar a aula de campo, no primeiro semestre de 2019, levei em conta ao escolher 

uma turma, as características específicas de cada estudante, que somam os 41 alunos do 7º 

ano A, cujo percentual considerável morava no Residencial Orlando de Morais e no Antônio 

Carlos Pires se comparados aos 7ºˢ anos B, C e D. 

Além disso, Corrêa Filho (2018) afirma que era indispensável levar em conta três 

processos importantes e imprescindíveis para uma boa aula de campo: a preparação, a 

realização e os resultados/a avaliação da aula de campo. 

 Na perspectiva filosófica socrática, greco-clássica, precisamos reconhecer o nosso 

não-saber de partida para a construção dialógica do conhecimento das outras ideias. Essa 

abertura desse estado de não-saber a meu ver, é importante para se iniciar o conhecer. À ação 

de olhar e escutar é um sair de si para ver o outro e a realidade, segundo seus próprios pontos 

de vista.  

 Diante das imagens acessadas apenas pela vida do consumo de bens e serviços, os 

estudiosos argumentam que alguns jovens vivem uma cegueira urbana em suas redes de 

sociabilidade. Para superar esta “cegueira”, o que se propõe é a educação de olhar e escutar 

em alguns dos seus espaços de vivência, “nosso olhar cristalizado nos estereótipos produziu 

em nós paralisia, fatalismo, cegueira” (WEFFORT, 1996, p. 1). 

  Compreendi, então, que o primeiro passo seria conhecer os locais a estudar (isso 

estava tranquilo, pois já havia realizado aula de campo em 2016 e em 2017, no Residencial 

Orlando de Morais e também no Itatiaia), uma vez que jamais poderemos sair com a turma 

sem que se tenha feito uma sondagem antecipada do lugar a ser explorado. O professor 

precisa ter uma compreensão completa do trabalho que vai coordenar, isso porque nossas 

aulas precisam ter início, meio e fim, e, portanto, cumprir o objetivo a atingir.  

De acordo com o escritor Corrêa Filho (2018), não é bom que o professor esteja em 

igualdade com os estudantes na condição de conhecer o local, pois precisa responder aos 

questionamentos dos alunos. Por isso, a aula precisa ser bem planejada. Posteriormente, a aula 

de campo ajudará no desenvolvimento de outras aulas. 

A avaliação da aula de campo acontecerá através das exposições das impressões e 

conclusões que os estudantes tiveram. Isso poderá ser feito por meio de relatórios feitos em 

seus cadernos de campo, que aqui chamaremos de “caderno de bordo”. Também é possível 
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avaliar a partir de desenhos e colagens que refaçam e utilizem os saberes assimilados no 

decorrer da aula de campo. 

Primeiramente, escrevi o projeto “Aula de campo no Residencial Orlando de 

Morais e Vila Itatiaia”,
39

 logo no início do ano, para que ele pudesse ser incluído no Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do CEPMG, em 2019. Esse projeto contempla os objetivos 

específicos, a metodologia, as disciplinas e a turma envolvida, os recursos materiais e 

humanos, o cronograma e a avaliação. O projeto é entregue, primeiro, para a apreciação da 

Comandante da Instituição e, depois, se organiza a saída. 

No mês de março de 2019, ao trabalhar com os alunos do 7º ano A o Eixo Temático: 

Social-Cartográfico-Físico Territorial, nossas expectativas de aprendizagem eram observar, 

ler e interpretar diferentes textos para entender que o espaço geográfico é produto da atividade 

social sobre um substrato natural. A partir daí propomos discutir, em sala de aula, os espaços 

de vivência – como a escola e o bairro –, dos estudantes do 7º ano A, com base em suas 

reflexões sobre a subjetividade dos lugares, como porção do espaço vivido, onde se criam 

identidades e estabelecem relações cotidianas com a família, os amigos e os colegas.  

Procurei ilustrar a aula com a identificação, na planta urbana de Goiânia, do bairro de 

cada estudante como lugar de vivência, valores e referências espaciais do grupo social a que 

pertencem. Listei a seguir, os bairros de moradia dos estudantes do 7º ano A, em 2019: 

 

Gráfico 21 – Bairros residenciais dos alunos do 7º ano A: preparação para aula de campo 

 
Fonte: acervo da autora, 2019. 

 

                                                           
39

 O projeto está inserido no Apêndice D, página 170.  
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Foi exposto, em sala de aula, a Planta Urbana de Goiânia, justamente para que o aluno 

pudesse localizar seu lugar de moradia e seu lugar de estudante no CEPMG. Cada um 

localizou, na planta de Goiânia, com uma estrela seu lugar de moradia e fizeram seu trajeto 

casa escola. Desse modo, muitos conseguiram identificar os limites territoriais do município 

de Goiânia com os municípios de Nova Veneza e Santo Antônio de Goiás.  

 

Mapa 5 – Aula preparatória para campo, CEPMG, 7º ano A  

 
Fonte: Arquivo de campo, 22/03/2019. 

 

Solicitei para que os estudantes encaminhassem mensagens ou fotografias para mim, 

via Whatsapp, imagens e símbolos que eles achassem marcantes nesse percurso casa escola e 

vice-versa.  

Diante das informações recebidas, montamos um painel com as fotos e as trouxemos 

para um debate. A partir daí eles realizaram uma escrita de suas impressões. 
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Figura 10 – Imagem enviada para mim via whatsapp da via não pavimentada do Residencial 

Orlando de Morais 

 
Fonte: Foto registrada pelo (a) estudante do 7º ano A, em abril de 2019. 

 

 

 

 

Figura 11 – Imagem enviada via whatsapp do percurso da Vila Itatiaia até o Colégio CEPMG 

Waldemar Mundim 

 
Foto registrada pelo (a) estudante do7º ano A, em abril de 2019. 
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Figura 12 – Imagem enviada via whatsapp do percurso do Colégio até os bairros São Judas 

Tadeu, o Jardim Pompéia e Goiânia 2 

 
                                                               Fonte: Foto registrada pelo (a) estudante do7º ano A, em abril de 2019. 

 

De acordo com o observado, o trajeto de casa até a escola e vice-versa era sentido, por 

uma parcela dos estudantes, como uma oportunidade de integração deles com o espaço 

público, e não apenas como um risco, considerando que muitos caminhavam a pé e se 

deslocavam de ônibus para o Colégio. Dos 41 alunos pesquisados neste capítulo, 13 disseram 

que esse trajeto era feito em grupo, a pé, raramente sozinho, salvo um colega que disse ir de 

bicicleta e outro de van; apenas 8 deles pegavam ônibus. Infelizmente, esses deslocamentos se 

dão sem a supervisão de um adulto, expondo-os a riscos, pois atravessavam as ruas sem 

cuidado, não utilizando as faixas de pedestres. Só 13 participantes disseram ter medo de 

atropelamento. 

Quando questionados sobre os problemas percebidos nesses percursos, como falta de 

faixa de pedestres, demora no ponto de ônibus sem proteção contra sol e chuva para quem fica 

esperando o embarque, falta de policiamento, ruas cheias de buracos etc., os adolescentes 

tendem a indicar preocupações coletivas e a “achar” possíveis soluções rapidamente, mesmo 

que elas sejam difíceis de serem adotadas pelo poder público e pelas empresas privadas. 

O equipamento de datashow da sala de aula foi conectado ao site da Prefeitura de 

Goiânia (http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/), na opção imagem de satélite, com 

exposição ampliada das paisagens naturais (rios, lagos, áreas verdes,) e das modificadas 

(praças, clubes, escolas, shopping, campo ou quadra de futebol, plantações etc.), tentando 

deixar mais visíveis as modificações nas áreas periféricas rurais e urbanas. 

http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/
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O desejo foi e o é, atualmente, o de construir uma prática geográfico-educativa, de 

conhecimento da história do bairro desses alunos com a intenção que eles possam diminuir os 

estigmas espaciais - do local de moradia de alguns de seus colegas, mas parece que ainda não 

conseguimos esse objetivo.  

 Posteriormente às aulas teóricas em sala, para iniciarmos a excursão urbana formamos 

trios no local de encontro que no CEPMG Waldemar. Cada trio recebeu um caderno de 

campo e uma caneta para registro. Foi sugerido que, quem tivesse câmera fotográfica ou 

gravador de áudio, levasse consigo a campo para registros.  No dia 09 de abril de 2019 com o 

“caderno de bordo” em mãos rumo à aula de campo, na Vila Itatiaia, e depois no dia 16 de 

abril no Residencial Orlando de Morais, para que os estudantes pudessem, ouvir, sentir, 

observar, analisar e registrar as diversas cenas do cotidiano dos moradores dos dois bairros 

propostos para pesquisa. Vale Lembrar que já tínhamos discutido em sala de aula alguns 

conceitos metodológicos para depois seguir para a aula de campo.  

 Precisávamos observar os seguintes pontos ou elementos: 

 os espaços públicos e privados;  

 a infraestrutura urbana, como calçadas, meios fios, arborização, linhas de ônibus, 

posto policial, posto de saúde, parques de recreação, faixas de pedestres, principais 

vias que davam acesso ao Setor Central, posto de recarga de sit pass, casa lotérica etc; 

 área comercial, área residencial bem como a estrutura dos mesmos. 

 Áreas de preservações permanentes.   

 

3.1 Desafios das aulas de campo 

 

Figura 13 – Aula de campo na Praça da Vila Itatiaia 

 
Fonte: Foto registrada pelo (a) estudante em abril de 2019. 



123 

 

 

Só eu sei  

As esquinas por que passei 

 [...] 

 E quem será  

Nos arredores do amor  

 Que vai saber reparar  

Que o dia nasceu  

[...]  

Só eu sei só eu sei 

 E quem será 

 Na correnteza do amor que vai saber se guiar 

 [...] 

 (Esquinas. Djavan) 

 

 

Mapa 6 – roteiro da aula de campo na Vila Itatiaia  

                 Fonte: Prefeitura de Goiânia – arte: pesquisadora                        

 

LEGENDA 

 Início da caminhada                      Fim da caminhada 

  CEPMG  Waldemar Mundm             Trajeto 

 

Ponto 1 - Parada às margens do riacho próximo ao muro do CEPMG  

Ponto 2 - Parada nas ruas de fundo de vales 

Ponto 3 - Parada na Avenida Esperança entrada principal do Campus e área comercial        
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Mapa 7 – Trajeto da aula de campo no Residencial Orlando de Morais 

 

 

 
                                                                                                                                              

            Fonte: Prefeitura de Goiânia – Arte: pesquisadora                                                                             

 

LEGENDA 

 

  Início da aula de campo             Fim da aula de campo 

 

 CEPMG Waldemar Mndim              Trajeto 

 

Ponto 1- Parada às margens do córrego Samambaia   

Ponto 2- Parada na avenida comercial Elza Pires e caminhada nas esquinas das casas doadas pelo 

poder público e visita à associação de moradores do Residencial Orlando de Morais. 

Ponto 3- Parada enfrete à porteira de uma fazenda.  

Ponto 4- Parada enfrente ao Leilão.               
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Figura 14 – Aula de campo no Residencial Orlando de 

Morais

 
Fonte: Foto registrada pela pesquisadora em abril de 2019. 

 

Deixe-me ir preciso andar,  

Vou por aí a procurar,  

Sorrir pra não chorar  

Se alguém por mim perguntar, 

 Diga que eu só vou voltar  

Depois que me encontrar  

 

(Cartola/Candeia) 

 

As análises e reflexões acerca das expressões orais e escritas dos alunos 

demonstraram que morar no Residencial Orlando de Morais 

“é ruim demais com aquele poeirão e quando estava chovendo, só barro demais e 

que àquelas casas doadas pela Prefeitura eram apertadas”; “Tudo é muito isolado 

aqui, perto do nada e a estrada para chegar é toda esburacada”; o “bom é que pelo 

menos pode brincar de bola, soltar pipa na rua, porque a rua é deserta”. 

 

 Retirar o corpo do educando do movimento por um momento, e submetê-lo a pensar, 

atrair a sua atenção por um momento, é algo que envolve a educação do olhar, envolve o 

raciocínio, envolve a observação geográfica. De acordo com a autora argentina Alderoqui 

(2006) entre a cidade vivida e a cidade pensada há uma descontinuidade. O lugar ou a cidade 

pode ajudar a educar o olhar dos discentes e revelar o que esse lugar já foi no passado, 

tornando esse discente intencionalmente curioso e questionador. 

 Para isso é necessário que esse discente desenvolva algumas operações cognitivas da 

ordem não apenas sensível ou perceptivo, mas, sobremaneira, conceptivas, conceituais e a 

partir daí poder classificar, selecionar, ordenar, comparar, resumir, para assim poder 
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interpretar ou instaurar significados lidos na cidade através da prática espacial das nossas 

caminhadas, por mais que essas caminhadas quase não aconteçam nas escolas. 

 Na maioria das vezes, a ideia do discente no seu jeito de olhar foi só o utilitário, com o 

olhar prático, mas objetivo, frio e quente. Viam e analisavam pelo gosto, não gosto. Ou pelo 

bonito ou feio. Serve para mim ou não. Olhar de piedade ou de inveja.  Estavam fora da 

realidade ou das lentes do mundo da realidade, por isso procurei ressignificar os espaços 

públicos, alguns desses espaços de vivência que cada vez mais negligenciados, por nós 

sociedade e, não apenas pelos gestores.  

 Na intenção de mostrar lhes que a vida na periferia é mais complexa, comecei a narrar 

a história da criação do Conjunto Itatiaia, e a partir daí traçamos parte da sua trajetória de 

lutas cheias de conquistas em prol do bem-estar da geração daquele momento. Entrevistamos 

na nossa caminhada antigos moradores que, inclusive, que acabaram de se aposentaram no 

colégio e recordaram que os moradores da época sofriam, pois o Conjunto se encontrava no 

início de seu surgimento, sem nenhuma infraestrutura. A partir das reinvindicações e da 

formação da Associação de Moradores da Vila Itatiaia (Amovita, criada em 1979), eles 

conseguiram, junto ao poder público, muitas obras estruturais, que são as mesmas que faltam 

para os orlandinos hoje.  

As últimas ruas do residencial Orlando de Morais estão margeadas pelas fazendas de 

gado leiteiro, com seus espaços de florestas, cercas de arame farpado, cupins e pastos para 

alimentar o gado, elementos que não despertaram, nos discentes da aula de campo, e nenhuma 

atitude de surpresa, essas cenas passaram despercebidos como cenário de vida rural no meio 

do urbano. Contudo, esse cenário me suscitou indagações, novas leituras e análises da 

configuração espacial. Dos 41 estudantes que nos acompanharam, nenhum identificou a 

transição da paisagem urbana para a rural. Reconheceram que ali existiam formas de vida sem 

alternativa de lazer – campo de futebol, quadra esportiva, espaços públicos de áreas verdes 

lojas de roupas, lanchonetes –, tendo conseguido identificar que o Residencial não era distante 

do conjunto Itatiaia, mas se encontrava isolado e sem boa condição de vida, por isso parecia 

meio triste morar ali.  

Os estudantes só compreenderam os limites territoriais da área urbana de Goiânia e a 

localização de bairros periféricos como o Residencial Orlando de Morais e o Antônio Carlos 

Pires após a minha fala e dois estudantes manifestaram que existe uma injustiça na forma de 

morar. Infelizmente, não fizeram nenhuma observação sobre o fato do Residencial Orlando de 

Morais e o Residencial Antônio Carlos Pires serem os últimos loteamentos da região Norte de 

Goiânia, ou seja, estarem inseridos nas franjas urbanas.  



127 

 

 Os quatro colegas de salas residente no Orlando de Morais, nos conduziram à 

Associação de Moradores, onde fomos recebidos e nos certificamos das várias 

reinvindicações para os dramas vividos pelos constantes assaltos e pela falta de transporte 

coletivo à noite e nos finais de semana. A realidade interpretada é a de que os estudantes 

visitantes não se presumiam distintos, mas suas manifestações expressavam reconhecimento 

que eram iguais, mesmo reconheceram que são privilegiados por morarem na Vila Itatiaia e 

bairros mais centrais na visão deles. Logo, aparentemente naquele momento ninguém 

projetava uma imagem desvalorizada das pessoas que residiam ali.  

 Para que os sujeitos desenvolvam em todas as suas potencialidades, seja ele (a) 

estudantes migrantes marginalizados ou não, o sistema de organização do ensino representado 

pelos os professores, deve desenvolver ações que proponham trabalhar a diversidade cultural 

presente no território escolar; as iniciativas são pontuais, quando há a percepção de uma 

necessidade de intervenção curricular. 

   A escola deve promover a inserção dos estudantes à realidade cultural. Assim, essa 

escola precisa ser repensada como um espaço integrador e acolhedor que possibilite as trocas 

culturais. 

 Compreende-se que a formação continuada de professores pode ser uma forma de 

auxiliar o coletivo de professores a uma reflexão crítica com relação ao processo de ensino e 

aprendizagem de alunos migrantes ou não, estigmatizados ou não. 

  E cabe a nós geógrafos uma grande tarefa, pois o geógrafo não olha a cidade apenas 

com os seus olhos, ele aprende a vê-la ouvindo seus sons, apreciando seus aromas ou 

esquivando-se de seus odores, saboreia ele os seus ritmos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa sobre o sujeito “pé de toddy” que chegava atrasado ao colégio começou 

com muitos porquês e, então, intentamos buscar as respostas que não estavam evidentes. Por 

que alguns grupos de estudantes acreditavam ter mais poder que outros, tidos como 

diferentes? A expressão migratória da mobilidade social foi a primeira hipótese que imaginei 

comprovar, mas percebi que não havia como entendê-la como simples expressão geográfica, 

como se os estudantes basicamente se deslocassem fisicamente de um lugar para o outro.  

Compreendi que a vida dos sujeitos estava inseparavelmente ligada aos espaços em 

que eles moravam ou moram. Esses espaços são cheios de significado, são espaços 

“nutritivos” (GONÇALVES FILHO, 1979 p. 113), mas os avanços tecnológicos atuais 

alterariam essas relações com os lugares. Desse modo, os sujeitos acabam perdendo o 

enraizamento e o vínculo afetivo com eles, pois vivem no mundo moderno, sem as 

lembranças que nos propiciam a construção dos afetos necessários ao enraizamento. 

Se fôssemos pensar em termos culturais, veríamos que a concorrência do mundo do 

trabalho, na atualidade, diminui nosso afeto relativo às pessoas, às relações que constroem 

nossas referências e até mesmo ao nosso lugarzinho. Em nome da sobrevivência e da 

empregabilidade tudo isso fica extinto.  

Ficamos indiferentes ao que acontece aos nossos olhos narcísicos, não olhando para a 

pobreza, para a exclusão e para as relações sucateadas. Há tempos o sujeito civilizado perdeu 

a referência da terra como Gaia: percebe-se, a partir daí, o aumento do reconhecimento de um 

mercado imobiliário, do agronegócio e, de forma não pormenorizada, da construção de bairros 

nas periferias. São nos lugares das periferias urbanas que o migrante, por seu turno, vai 

chegando com as raízes partidas: “a liturgia poderia enraizá-lo, criar e reviver tradições, 

valores, lembranças que dão sentido à vida” (BOSI, 2004, p. 208).  

Na realidade, a situação de desolamento se dá porque esses sujeitos se deslocam de um 

grupo social para outro. Na maioria das vezes, precisam estabelecer novas redes de 

sociabilidade com grupos já estabelecidos (como colocam ELIAS; SCOTSON, 2000), cujas 

normas e costumes são mais poderosos e enraizados que os seus. Por isso vivenciam inúmeros 

conflitos, que, se não forem bem administrados, acabam deteriorando a personalidade e a 

autoestima dos estudantes que moram nas áreas periféricas.  

Observa-se que os sujeitos apelidados de “pé de toddy” precisam se encaixar no papel 

de recém-chegados e que dificilmente vão seguir as tradições já estabelecidas. Eles têm de 

saber enfrentar os conflitos particulares desse novo papel desenraizado.  
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De acordo com Deslandes et al. (2015), cada sociedade humana existe e se desenvolve 

em determinado espaço e se organiza de forma particular e diferente de outras. Aquelas que 

estão vivendo na mesma época histórica apresentam algumas semelhanças complexas, dado o 

fato de viverem num mundo marcado pela interferência das comunicações. Logicamente, os 

jovens vivem o agora, marcado por seus costumes, e é com tais imperativos que desenvolvem 

seu futuro, numa discussão constante entre o que já está pronto e o que será fruto de seu papel 

principal. Portanto,  

 

[...] a provisoriedade, o dinamismo e a especificidade são características de qualquer 

questão social. Por isso, também, as crises têm reflexo tanto no seu desenvolvimento 

como na decadência das teorias sociais que as explicam (pois estas também são 

históricas) (DESLANDES et al., 2015, p. 12).  

 

É no espaço escolar que os conflitos vividos no ambiente familiar se realçam mais, 

principalmente para aqueles profissionais mais sensíveis à escuta e à observação.  

Pelo exposto, é delegado, na atualidade, aos sistemas de ensino, o compromisso de 

oferecer uma educação inclusiva para todos, que propõe a inclusão dos considerados 

“diferentes”. Nessa perspectiva, a Declaração de Salamanca (1994, p. 10) é taxativa em afirmar 

que “as escolas regulares são os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, 

criando sociedades mais abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva” que possam 

testar experiências dos diversos produtos educacionais.  

Analiso que a escola deve se tornar um lugar, por excelência, da formação de 

indivíduos que aceitem relacionar-se com as diferenças, e não que apenas as observem como 

traço de fronteira, exclusão e discriminação. Para que isso aconteça é necessário que haja 

mudança no currículo escolar com aportes interdisciplinares e transdisciplinares.  

Os estudiosos divulgam que as identidades são edificadas com base nas diferenças. 

Isso sugere que é “apenas na relação com o outro, nas relações com aquilo que não é, com 

precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado de seu exterior constitutivo 

[...], que é assim, que a ‘identidade’ pode ser construída” (HALL, 2006, p. 110). Existem 

outros relatos que dizem:  

 

nenhuma identidade é construída no isolamento. Ao contrário, é negociada durante a 

vida toda por meio do diálogo, parcialmente exterior, parcialmente interior, com os 

outros. Tanto a identidade pessoal quanto a identidade socialmente derivada são 

formadas em diálogo aberto. Estas dependem de maneira vital das relações 

dialógicas com os outros (GOMES, 2002, p. 3).  
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É a cultura e a sociedade que asseguram o desenvolvimento dos indivíduos, entretanto, 

é a convivência entre os indivíduos que consente a preservação da cultura e a autoestruturação 

da sociedade. Para Morin (2000, p. 52), “[o] homem somente se realiza plenamente como ser 

humano pela cultura e na cultura”. Todavia, podemos conceber que a integridade, a 

autonomia e o livre-arbítrio dos estudantes estabelecem nosso principal objetivo ético e 

pedagógico, procurando não deixar que a multidimensionalidade e a complexidade humana 

desses sujeitos se tornem invisíveis. 

 

A complexidade humana não poderia ser compreendida dissociada dos elementos 

que a constituem: todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o 

desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana (MORIN, 2000, p. 54-

55). 
 

No Brasil, os indivíduos de baixo poder aquisitivo, aqueles com patamar socialmente 

inferior, como os que estamos pesquisando, os chamados sujeitos “pé de toddy”, não 

possuem, muitas vezes, outra maneira de desenvolver seu aprendizado. Em grande parte dos 

casos lhes falta o primeiro deles, que é o direito de permanecer em uma escola pública, 

gratuita e de qualidade. 

De modo muito evidente, interpretamos, na pesquisa, que as famílias do Orlando de 

Morais passam por convivências constrangedoras quando seus filhos não estão com o 

uniforme completo. Também notamos que seus uniformes, além de incompletos, apresentam 

aspecto de velho, pois são, na maioria, doados de outros alunos.  

As mães dos estudantes disseram que essa é a única escola pública mais próxima que 

oferece o Ensino Médio para os jovens e, agora, têm bons professores e boa disciplina, além 

de um projeto para atender os alunos com dificuldades de aprendizagem. Contudo, tal fato, 

numa outra perspectiva, acaba privando os estudantes que têm limitação financeira de ter o 

mesmo direito a um ensino de qualidade e a se inserir no mercado de trabalho como mão de 

obra qualificada. Algumas mães inclusive desistiram da vaga no CEPMG porque não têm 

condições de comprar uniforme para os três filhos e muito menos de pagar a matrícula, no 

valor de R$ 130,00, para cada um deles. Uma delas declarou: “A escola que agora tem 

qualidade, que tem disciplina e que agora tem nome – ‘escola militar’ – não facilita muito 

para que o pobre estude nela” (fala de Lúcia Duarte). 

Existe um descompasso entre o discurso da inclusão, centrado primeiramente na 

diversidade cultural e econômica inerente ao ser humano, e o direito à igualdade de acesso às 

mesmas oportunidades. 
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Reforçando nossa ideia, ainda que alguns responsáveis obriguem os filhos a irem ao 

colégio, o motivo dessa ordem é da “boca para fora”, uma vez que a maioria deles não teve 

um aprendizado pessoal marcado pelo sucesso escolar; infelizmente, seus dramas começam 

em sua origem como classe desestruturada economicamente, classificada por alguns grupos 

de um “desvalor” existencial e moral. 

As famílias dos recém-chegados sofrem do mal da origem, já que não nasceram com o 

“bilhete premiado” de pertencer à classe média e sofrem discriminação no local de trabalho, 

no espaço escolar e dos agricultores da vizinhança; estão em uma fronteira do nem urbano e 

nem rural.  

Alguns estudantes moradores do Residencial Orlando de Morais se veem com 

“desvalor” e sorriem quando falam de suas dificuldades diárias; os próprios agricultores, 

vizinhos dos recém-chegados, os veem como delinquentes e invasores impróprios dos espaços 

rurais, ainda mais que no Residencial Orlando de Morais e nas chácaras vizinhas, com amplas 

áreas verdes ao longo dos cursos d’água da região, vacas e cavalos pastam no cenário 

campestre, em desarmonia com as paupérrimas e distantes moradias populares.  

A constatação de que tais conflitos pesquisados não surgem do desprazer ou da 

fraqueza de caráter dos estabelecidos ou dos recém-chegados, mas sim das especificidades das 

conjunturas estruturais da sociedade em que estão inseridos, nos deu outro sentido para o 

entendimento da teoria sobre o estigma. 

Desde então foi possível encontrar um grupo que se achava com mais status 

estigmatizar o outro, taxando-o de desordeiro no cercar do Residencial Orlando de Morais. 

Nessa relação interna no Residencial, alguns dos “povos lá de baixo” sentem um desapreço 

acentuado pelos sujeitos das casas populares, mesmo que façam parte do mesmo contexto 

socioeconômico de classe inferiorizada como eles. 

Concordo com Souza (2009), para quem em qualquer lugar da Terra alguns grupos 

têm a necessidade de destacar e mapear outros homens, prevendo seus comportamentos e 

descobrindo, neles, algo que se possa olhar de cima para baixo, encontrando uma espécie de 

bode expiatório de suas próprias faltas.  

Em oposição a uma organização política consciente da necessidade urgente de 

mudança, nossos protagonistas se harmonizam com ideias rudes, “que ao invés de encontrar o 

Outro que perdeu, diverte-se com a própria imagem refletida” (CODO; SENNE, 1986, p. 57).  

Pensando que as mudanças necessárias dar-se-ão a partir de uma sensibilização dessa 

comunidade escolar sobre a visibilidade dos estigmas sociais sentidos, proponho alterações no 

currículo da escola e, a partir daí, divulgação, através dos planejamentos pedagógicos e das 
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mostras pedagógicas, dos materiais sobre o histórico ambiental dessa vizinhança. A partir da 

proposta pedagógica-geográfica do diferente olhar dos lugares, será possível discutir temas 

como os fenômenos multicausais da violência e discriminação no espaço público escolar, 

buscando alternativas que fortaleçam a capacidade de diálogo entre os discentes, docentes e 

demais envolvidos no processo educativo. 

 Com base nas fontes científicas e reflexões dos trabalhos de campo e aulas de campo 

desta pesquisa, em março de 2019, o Comandante do CEPMG encaminhou um ofício à 

Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) solicitando que a linha de ônibus 

343 (PC Campus/Residencial Orlando de Morais) adequasse o horário de embarque e 

desembarque aos mais de 40 estudantes e que o ônibus os deixasse nos pontos mais próximos 

do Colégio, facilitando a mobilidade deles nesse percurso casa/escola e vice-versa.  

No dia 13 de abril, a CMTC nos comunicou que nosso pedido seria atendido e que a 

partir daquele dia os estudantes desembarcariam mais perto do CEPMG e não ficariam 

aguardando tanto tempo nos pontos de ônibus, já que muitos eram estudantes de 10 e 11 anos 

de idade que faziam os trajetos de casa escola e vice-versa sem o acompanhamento dos seus 

responsáveis. 

Mesmo que esses estudantes não partilhem dos valores vigentes e sejam colocados 

longe dos locais de decisão, dos alamares, dos clubes e bailes, foi possível presenciar que é no 

espaço escolar e em seu percurso de casa escola que suas principais redes de sociabilidade 

acontecem. Os cinco jovens interlocutores que tive o prazer de acompanhar e conhecer se 

mostravam alegres, levavam tudo sem preocupação e parecia que nem a violência, a 

discriminação e a exclusão social os levavam ao turbilhão do desvaneio e desaparecimento 

identitário.  
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APÊNDICE A – Questionário socioeconômico 01 

 

CPMG Waldemar Mundim.       Data:_______/________/2017. 

Professora de Geografia: Sueli Alves 

Série:  _________ Turma:  _________ Turno: 

 

1. Série em que você estuda:  _________  Turma:________   Turno: ___________ 

 Idade: _______ anos. 

 Sexo masculino (     )    sexo  feminino   (     )   

 Naturalidade:______________________________________________________  

 

2. Endereço: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Cidade onde sua mãe nasceu: __________________________ Estado:____________ 

 Cidade onde seu pai nasceu: ____________________________________  

  Estado: ____________ 

 Grau de instrução dos pais: 

 Pai:   

(     ) 1º grau completo   (     )  2º grau completo  (     ) Superior incompleto 

(     ) Superior completo   (     )mestrado incompleto  (     ) mestrado completo 

(     ) doutorado incompleto    (     ) doutorado completo . Outros:   ____________ 

 Mãe:  

(     ) 1º grau completo   (     )  2º grau completo  (     ) Superior incompleto 

(     ) Superior completo   (     ) mestrado incompleto  (     ) mestrado completo 

(     ) doutorado incompleto    (     ) doutorado completo. Outros:______________ 

 

3. Você mora com: 

 Pai/mãe   (     )   Pai:  (     )    Mãe  (     )   Outros:    __________________ 

 Se seus pais nasceram em outra cidade, há quanto tempo moram em Goiânia ou na 

cidade vizinha de Goiânia (Santo Antônio, Nova Veneza, Nerópolis, Senador Canedo 

etc.). 

                  Pai:   ___________________       Mãe:    _______________________ 
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4. Sua Residência é: 

 (      ) própria     (      )  alugada   (       )  cedida    Outros: __________________ 

 Quantos quartos há em sua casa: ___________  

 Quantas pessoas moram em sua casa: _________ 

 Tem um espaço adequado para estudo:  (  )sim  Qual: ________________ ou  (  ) não 

 Em sua casa há automóvel?   (      ) sim      (       ) não   Quantos: ________________ 

 Em sua casa há motocicleta? (      ) Sim     (       ) não    Quantas:________________   

 Quantos aparelhos de TV há em sua casa: ____________________ 

 Quantos celulares há em sua casa: ___________________ 

 Quantos computadores: _________________ 

 Quantos notebook ou (netbook, tabletes, etc.): ________________________________ 

 Tem internet  (      ) sim   (       ) não 

 Tem TV a cabo  (      ) sim   (      ) não 

 Tem aparelho de som   (      ) sim     (       ) não 

 Tem ar condicionado (      ) sim    (      ) não    Quantos: ____________ 

 Tem purificador de água  (      )sim   (      ) não 

5.  Marque um X na média salarial dos pais ou responsáveis: 

 De 937,00 até 1.874,00 reais (        ) 

 De 1.874,00 até 3.748,00 reais (        ) 

 De 3.748,00 até 5.622,00 reais (        ) 

 Acima de seis salários mínimos  = 5.622,00 reais:  (       )  

 

6. Por que você estuda no CPMG Waldemar Mundim: _____________________ 

 

7. Você está satisfeita (o) em estudar no Waldemar Mundim: __________________ 

Justifique:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________      

              Obrigada por colaborar com nossa pesquisa. 
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APÊNDICE B – Questionário 02 

Caracterizações dos moradores pesquisados do Residencial Orlando de Morais  
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APÊNDICE C – Tabulação das perguntas focais 
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                                                                         Fonte: Tabulação dos dados: Marcelo Vinícius Alves de Melo 

                                                                          e Sueli Alves de Sousa (março de 2018). 
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APÊNDICE D – Projeto da aula de campo no Residencial Orlando de Morais e Vila 

Itatiaia 

 

 

 

AULA DE CAMPO NO RESIDENCIAL ORLANDO DE MORAIS E VILA 

ITATIAIA – 2019 

 

APRESENTAÇÃO: 

 

 Com a intensão de refletirmos sobre a cartografia existencial de alguns estudantes do 

CEMPG Waldemar Mundim, que sofrem preconceito espacial quando discorrem sobre os 

seus espaços de moradia a seus pares escolares, é que propomos realizar uma aula de campo 

com os alunos do 7º ano, turma A, do turno vespertino.  

Pensamos arriscar nas pistas de uma educação para a sensibilização, visto que a Vila 

Itatiaia e o Residencial Orlando de Morais representam, os dois bairros, que 

proporcionalmente tinham ou têm os maiores números de alunos matriculados no CEPMG no 

período da pesquisa de mestrado em 2017 e 2018.      

Para realizar a aula de campo, no primeiro semestre de 2019, levamos em conta para 

escolher a turma para a pesquisa, as características específicas dos 41 estudantes do 7º ano 

A. Essa turma apresenta um percentual considerável de estudantes que moram no Residencial 

Orlando de Morais e no Antônio Carlos Pires se comparada às outras dos 7º ˢ anos B, C e D. 

 

 

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA/SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS 

COMANDO DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA. 

COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR WALDEMAR 

MUNDIM 

DIVISÃO DE APOIO PEDAGÓGICO 
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OBJETIVOS: 

 

No mês de março de 2019 ao trabalhar com os alunos do 7º ano A o Eixo Temático: 

Social-Cartográfico-Físico territorial, nossas expectativas de aprendizagem eram observar, 

ler e interpretar diferentes textos para entender que o espaço geográfico é produto da atividade 

social sobre um substrato natural.  Portanto, discutimos em sala de aula alguns espaços de 

vivência dos educandos como a escola, o bairro, os locais de lazer, de compras, de assistência 

à saúde, etc.. Nosso principal intuito é refletir sobre a subjetividade dos lugares e perceber o 

lugar como porção do espaço vivido de maneira complexa e contextualizado, onde se criam 

identidades e estabelecem relações cotidianas com a família, amigos e colegas.  

Portanto para que possamos reforçar os conteúdos de sala de aula e promover 

pensamentos e atitudes mais respeitosas, propomos uma aula de campo para que os estudantes 

descrevam quais são as impressões que eles têm dos dois lugares percorridos nas visitas, uma 

vez que os estudantes orlandenses e outros bairros de chacareiros sofrem estigmas quando 

identificam seus domicílios aos seus pares escolares.   

Ademais objetivamos conscientizar tais estudantes da nossa condição de sujeitos 

moradores de zonas periféricas, que traçamos nossas cartografias existenciais na mesma 

condição de subcidadania.        

      

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: 

  

 Geografia, Noções de Cidadania e Artes. 

 

PERCURSO/ROTEIRO: 

 

 Primeiro percurso: 

 

Percorrer o quarteirão da escola e o fundo de vale que fica no fundo dos muros da escola, 

na Vila Itatiaia. 

 

 Segundo percurso: 

 

Percorrer de ônibus a GO 462 que atravessa a faculdade de Agronomia e áreas rurais até 

entrarmos no Residencial Orlando de Morais. No Residencial seguiremos a Rua Elza 
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Pires que divide o Residencial Orlando de Morais e o Residencial Antônio Carlos Pires 

onde faremos uma parada para fotografar e analisar as subjetividades do lugar. 

Posteriormente percorreremos a Avenida Pindorama e a Avenida Odícia Morais, sendo 

que essas duas ruas dividem os Residenciais dos espaços rurais.    

 

RECURSOS: 

 

 Aluguel de um ônibus com 45 lugares; 

 Câmara fotográfica ou celular; 

 Caderno de campo; 

 Lanche saudável e 01 garrafa de água; 

 Boné. 

 Saco para lixo. 

 

AVALIAÇÃO:  

 

As avaliações da aula de campo acontecerão através das exposições das impressões e 

conclusões que os estudantes tiveram dos locais visitados. Poderão ser através de relatórios 

feitos em seus cadernos de campo, que aqui chamaremos de “caderno de bordo”, também é 

possível avaliar a partir de desenhos e colagens que refaçam e utilizem os saberes assimilados. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

CORRÊA FILHO, José Januário. Aula de campo: como planejar, conduzir e avaliar? 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.  
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