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RESUMO 

  
 

Nas portas do século XXI, Goiânia se estabeleceu como metrópole no sertão brasileiro, ainda 

sobre rastros de discursos modernos. Nesta pesquisa objetiva-se estudar como esse processo 

criou formas de viver na metrópole, principalmente na periferia. Nossos estudos foram 

desenvolvidos na região sudoeste de Goiânia, onde, para os mais pobres, a periferia é a única 

forma de pertencer à metrópole e, para os grupos mais elitizados, é uma maneira de se afastar 

do caos da metrópole incompleta. Ao focarmos nossa investigação no assentamento popular 

Real Conquista e no condomínio horizontal de luxo Jardins Madri, concluímos que eles são 

objetos privilegiados de como essas novas formas de viver se estabeleceram na periferia. Com 

as contribuições do materialismo histórico de Walter Benjamin e de seus leitores e intérpretes, 

procuramos historiar a dinâmica de metropolização de Goiânia e construir uma leitura crítica 

desse processo e compreender como a metrópole goianiense se constrói e se desenvolve no 

século XXI. 

 
Palavras-chave: Goiânia; metropolização; fantasmagoria; periferia. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In XXI century, Goiânia established itself as a metropolis in the brazilian backlands, even on 

modern discourses trails. The capital of Goiás has established itself as a urban phantasmagoria 

to become a commodity under control of real state capital and so, designed as an incomplete 

metropolis In this research we try to peer how this process created ways of living in the city 

and how these differences and how they solidified in its suburbs. Our case study  was 

developed in the Southwestern region where, for the poorest, the suburbs is the only way to 

belong to the city and for the more affluent groups it's a way to get away from the city caos. 

By focusing our research on popular nesting Real Conquista and luxury horizontal 

condomonium called Jardins Madri, we conclude that they were born of a ghostly project of 

modernity wich Goiânia is and expression. With the contributions of historical materialism of 

Walter Benjamin, his readers and interpreters, we seek to historicizing  the  dynamic 

metropolization of Goiânia and buil a critical reading of this process. Seek, from the 

perspective monadological not to issue a closed story or another document of barbarism, but 

show real scenarios to help you understand how goianiense metropolis was formed and 

deployed in the XXI century. 

 

 

Keywords: Goiânia; metropolization; phantasmagoria; suburbs. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Por uma história das metrópoles incompletas 

 

Esta tese tem como objetivo analisar como o processo de metropolização de Goiânia 

construiu novas formas de viver a cidade, inserindo a capital goiana em um contexto de 

metropolização periférica que Milton Santos chama de metrópoles incompletas no livro 

Ensaios sobre a urbanização latino-americana (2010). Esse processo aplicado às cidades da 

periferia, assim consideradas com base na divisão internacional do trabalho, teve como 

principal característica expressar, no espaço urbano e em sua fisionomia, as desigualdades 

inerentes ao processo econômico dominante.  

A cidade de Goiânia, a partir de sua fundação, foi pensada para ser o rosto da 

modernização que se propunha no Brasil desde a década de 30 do século XX, processo esse 

que se desenrolava há décadas no país, mas que, segundo Bolle (1994), não deixava a ideia 

central de propor o novo. 

A nova capital do estado trazia consigo um conteúdo simbólico que apontava para 

ideais de novos tempos de desenvolvimento e progresso. “Pretendia-se que a cidade fosse o 

marco da passagem para uma nova etapa na história: isso significava que sua construção era 

um ato de quebra de estigma, ou seja, de ressignificação” (MELLO, 2006, p. 31). “À pergunta 

‘Para onde vai o Brasil?’, sempre a mesma resposta: para o centro, ao seu destino de potência. 

A insistência no progresso como instituidor da nossa modernidade é sinal de uma carência 

que se inverte em vontade de poder” (SILVA, 2010, p. 36). 

“Dar uma forma à Modernidade” (BOLLE, 1994, p. 23) é o que sugere Walter 

Benjamin sobre o sentido da construção de Goiânia dentro dos aspectos local e nacional do 

Brasil na década de 30 do século XX. Sob o discurso da modernização, o projeto da capital 

goiana assumia a nuance de representação de como a modernidade brasileira estava sendo 

concebida desde seus primórdios, no início do século XX, ou seja, como uma forma 

inacabada de utopia, uma fantasmagoria de modernização. 

 

Trata-se de variáveis, diante do pano de fundo permanente da ordem 

burguesa capitalista, e ao mesmo tempo, de uma encenação repetida de 

nouveauté, característica do sistema. A Modernidade é a expressão artística e 

intelectual de um projeto histórico chamado de ‘modernização’ — 

contraditório, inacabado e mal resolvido (BOLLE, 1994, p. 24). 
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Com um discurso estrategicamente elaborado, os “produtores de espaço” 

(PESAVENTO, 1995, p. 283) na cidade de Goiânia construíram uma maneira de pensar, de 

viver e sonhar a cidade, segundo a qual ela seria símbolo da interação do estado de Goiás com 

o resto do país e do avanço econômico e social pelo qual naquele momento o Brasil passava. 

A partir do momento em que a cidade projetada saiu do papel e foi transformada na cidade de 

concreto, a situação material extrapolou o pensado: Goiânia seguiu uma dinâmica própria que 

expôs a perspectiva social de que ali se construía a cidade planejada, no sentido moderno do 

termo, mas sua configuração se afastou de um plano idealista e se ampliou para áreas que não 

faziam parte dos rabiscos daqueles que a planejaram. 

Em suas origens, as formas urbanas dadas à cidade de Goiânia traziam em essência as 

características da modernidade, fato que Benjamin trabalha em grande parte de sua obra. Ao 

escolher suas particularidades urbanísticas, a capital goiana trouxe consigo as contradições do 

mundo capitalista. A partir dos seus produtores de espaço, ela encapsula todas as tensões 

inerentes ao contexto econômico e social existente. 

 

Benjamin afirma que ‘o [x] das forças produtivas de uma sociedade não é 

determinado somente por suas matérias primas e instrumentos, mas também por 

seu meio ambiente’ e pelas experiências que uma tal sociedade aí faz. A cidade 

grande é, então, pensada como espaço social artificial — obra produzida de 

forma coletiva — cujo ambiente encapsula os elementos e produtos das 

estruturas econômicas e sociais modernas (VELLOSO, 2010, p. 2). 

 

Por ser produzida por homens, e estes dentro de um contexto maior, a produção da 

cidade já comportava os problemas inerentes ao capitalismo. Em sua origem, mostrava o 

aspecto de estar vinculada ao contexto estabelecido no Brasil, de inserção mais intensa no 

sistema econômico do capital. Os produtores do espaço urbano goianiense, com seus modelos 

de cidade, apresentaram, no sentido benjaminiano, os hieróglifos a serem desvendados pelo 

historiador. As complexidades e contradições da sociedade encontram na paisagem da cidade 

sua mais ampla e direta expressão. 

Goiânia, desde sua fundação, acondiciona as fantasmagorias e os mitos que o mundo 

capitalista tem imbricados à sua estrutura cultural. A modernização se produziu de uma 

maneira fantasmagórica: entre o discurso e a prática, a realidade. 
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A fantasmagoria é a aparição das imagens-phantasma que não correspondem 

ao real porque, na verdade, ao mesmo tempo em que são percebidas, não 

estão presentes; ao mesmo tempo em que buscam aparecer e corresponder ao 

real de algo, esse algo não existe como presença objetiva e, por isso mesmo, 

não pode ser representado como real. Em resumo, fantasmagoria, destarte, é 

o conjunto das imagens representativas feitas pela sociedade no intuito de 

representarem a si mesmas e que tomam um caráter de coisa que seja 

independente da vontade e do pensamento dessa mesma sociedade. Ou seja, 

a sociedade produz as imagens representativas do real e encaram essas 

mesmas imagens como não sendo fruto de sua imaginação ou produção 

intelectual. A ilusão como imagem mental que percebe o mundo, 

corresponde-se com ele e o caracteriza. Como fantasmagoria, torna 

inconsciente essa imagem mental ilusória em imagem independente e 

representante do real, como objeto que se move sozinho e indiferente da 

vontade da sociedade produtora de mercadorias e de sua própria cultura. 

(CUNHA JÚNIOR; DAMIÃO, 2010, p. 1). 

 

Desde seu início, a cidade de Goiânia se promoveu e se produziu atrelada ao capital 

imobiliário especificamente. Habitar essa cidade se tornou algo a ser comprado ou vendido. 

Essa entidade esteve incrustada na alma da urbe goianiense, ditando os rumos que a cidade 

tomaria a partir da expansão de suas fronteiras. Em síntese, a força do capital imobiliário se 

sobrepôs à força política. 

Constitui-se, desde então, o que Aristides Moysés (2004) chama de cidade ilegal ou 

zona de expansão urbana, sendo que essa movimentação simbolizaria, a partir de então, o 

modo com que o planejamento moderno sucumbiu ao capital. O que começou como 

planejamento científico sobre o sertão se tornou mercadoria e, como tal, deixou de objetivar o 

bem-estar e o sentido de integração para se tornar algo consumível e a ser cultuado. A “cidade 

ilegal” é o desdobramento espacial do sentido da cidade-mercadoria, onde bem-estar e 

integração social foram transformados em coisas a serem compradas. O que tinha, pelo menos 

no discurso, o propósito de trazer uma vida melhor, na verdade trouxe destruição e exclusão. 

 

É o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as 

condições sociais, a incerteza e os movimentos eternos [...] Todas as relações 

fixas e congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e concepções, 

são dissolvidas, todas as relações recém-formadas envelhecem antes de 

poderem ossificar-se. Tudo que é sólido se desmancha no ar (MARX; 

ENGELS, 1973, p. 70). 

 

Em sua expansão, a cidade de Goiânia trouxe, embutida em sua essência, uma 

realidade de exclusão. Aqueles que abraçaram o projeto de modernidade como a porta de um 

mundo melhor foram por ela própria deixados de lado. Ao mesmo tempo em que a cidade era 
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“vendida” nas propagandas, reproduzindo um discurso de progresso, ela excluía de todo esse 

contexto os que nela trabalhavam e nela buscavam melhores condições de vida. É essa 

realidade da cidade que se dilatou para a zona de expansão urbana que nos propusemos a 

estudar, com intuito de compreender como a capital de Goiás se consolidou como metrópole. 

 

1.2 As contradições de uma metrópole moderna 

 

Foi na antiga cidade ilegal que os dois objetos desta pesquisa se desenvolveram. O 

assentamento Real Conquista e o condomínio Jardins Madri1 estão localizados na região 

sudoeste de Goiânia, que tomou corpo nas décadas de 1980 e 1990, induzida, seja pelo capital 

privado ou pelo Estado com suas políticas populistas de moradia, somados a atores sociais 

que se apropriaram do espaço urbano desde então.   

 

Quadro 01: Atores e ações que fomentaram a produção metropolitana 

Ator Ação Modo de fomentar a produção metropolitana 

Estado Intervenção: distribuição de 

infraestrutura, regularização 

fundiária e controle a partir dos 

impostos 

Intervém no processo, capitalizando o espaço metropolitano 

(HARVEY, 2011). Ao não regular o uso do solo de forma 

ordenada, permite a ação dos atores imobiliários, o que não 

deixa de ser uma forma de regulamentação. 

Industriais e comerciantes Aquisição de extensas áreas 

urbanas, servidas por 

infraestrutura 

Utilizam-se dos incentivos fiscais (ou não) alternando 

plantas industriais e áreas comerciais de acordo com seus 

interesses entre os municípios da metrópole; agem 

principalmente induzindo a periferização geográfica do setor 

de emprego e serviços; elegem os eixos de grande circulação 

e demandam do Estado a provisão de infraestrutura; 

promovem a especialização de certas áreas. 

Latifundiários Monopólio dos estoques rurais Transformam terra rural em urbana de acordo com a 

demanda do mercado imobiliário e os interesses próprios; 

permutam com atores imobiliários, podendo agir à revelia da 

legislação municipal, em municípios com frágil controle da 

renda fundiária. 

“Nova classe média” e 

organizações sociais 

Consumo do espaço urbano 

ofertado pelos promotores 

imobiliários 

São responsáveis pelos adensamentos urbanos (condomínios 

verticais e horizontais). Movimentam e alimentam o 

mercado de terras urbanas. Agem em organizações e/ou 

individualmente. Têm poder econômico e renda, o que lhes 

permite desde a desafetação de áreas públicas, aquisição 

financiada até compras à vista de diversos produtos 

imobiliários (HARVEY, 1973; CORRÊA, 2001). 

Atores imobiliários Venda e especulação do solo 

urbano 

Dinamizam, a seu gosto e com suas estratégias, o mercado 

imobiliário, direcionando os eixos de valorização e expansão 

do tecido metropolitano. 

Atores sociais excluídos 

economicamente 

Pressão sobre o Estado para 

provisão de moradia e 

infraestrutura – é uma das 

justificativas dos programas de 

capitalização das regiões 

metropolitanas em termos de 

habitação 

Apropriam-se de terrenos usualmente inadequados para os 

outros atores do espaço – caráter frágil e pouco resistente da 

classe. Prevalece o valor de uso do solo. Podem ser 

essenciais para o mercado imobiliário à medida que geram as 

“reais” demandas por habitação. 

Fonte: Lima (2014) 

                                                           

1 Decidimos, em nossa pesquisa, trabalhar com condomínios de luxo e deixamos as discussões sobre as outras 

formas de condomínio (classe média) para outras pesquisas que se acerquem desta forma de viver na 

metrópole. 
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Localizada na zona de expansão urbana da capital, resultado da segregação espacial 

das cidades, a região sudoeste entrou no século XXI como a região que mais cresce em 

Goiânia no aspecto populacional, segundo o censo de 2000 (SEPLAM2, 2014), pulando de 

uma população de 17.715 habitantes em 1991 para 57.638 em 2000, com uma taxa de 

crescimento anual de 14,01%. Essa dinâmica se explica pelas novas atitudes do Estado que, 

pressionado por forças sociais distintas, libera novos loteamentos3 para fins políticos, e da 

iniciativa privada (não que as duas esferas já não estejam imbricadas — afirmamos aqui, elas 

estão). 

Em nosso trabalho, o sonho é tomado com uma expressão das condições econômicas 

existentes. Benjamin (2007, p. 433) considera que cada época tem “um lado voltado para 

sonhos”. Assim, o sonho de ter onde morar se torna a motivação para que os grupos aqui 

pesquisados se aloquem onde estão, seja por imposição do Estado, no caso do assentamento, 

ou por “escolha”4, no caso do condomínio de luxo. Ao tomarmos os sonhos como imagens de 

desejos, afirmamos que eles passam a ser mercadorizados, como tudo no capitalismo. 

Com o crescimento da população e com a mercantilização dos desejos, o capital 

imobiliário contribuiu para a consolidação de uma capital repleta de “feitiços”, onde o culto 

permanente se estabeleceu, onde a massa de desprovidos de dinheiro era submetida à 

periferização e o sonho de pertencer à cidade inebriava aqueles que ali habitavam. A 

fantasmagoria se institui como exclusão e, para os excluídos, a única forma de pertencer ao 

que se autoproclama o zênite do progresso e da civilização é esta: a periferia. 

Dentro desse contexto urbano, outra perspectiva e mais atual de periferização está 

vinculada aos grupos abastados que buscam se isolar em um espaço cercado de segurança. 

Esse tipo de habitação surgiu na década de 1970, mas recentemente recebeu impulso, 

demonstrando os desejos de proteção e exclusividade em espaços coletivos. A busca por 

segurança, na constante fuga da violência urbana, tem contribuído para o aumento desse 

modelo de habitação e deu origem ao que Caldeira (2003) chama de “enclaves fortificados”. 

 

 

                                                           

2 Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. 
3 Lei nº 7.222/94 e Lei 7.715/97. 
4 Colocamos o termo entre aspas para destacar que a ideia de escolha pode ser também inferida como imposição, 

não no sentido de obrigatoriedade direta ou única escolha, mas sim no de imposição circunstancial, como a 

violência, por exemplo, que leva determinado grupo a sonhar com uma casa em condomínio fechado como 

forma de se proteger.  
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O principal instrumento desse novo padrão de segregação espacial é o que 

chamo de ‘enclaves fortificados’. Trata-se de espaços privatizados, fechados 

e monitorados para residência, consumo lazer e trabalho. A sua principal 

justificação é o medo do crime violento. Esses novos espaços atraem aqueles 

que estão abandonando a esfera pública tradicional das ruas para os pobres, 

os ‘marginalizados’ e os sem teto (CALDEIRA, 2003, p. 211). 

 

Os grupos mais abastados ocupam espaços na cidade com intuito de negá-la. Essa 

prática está imbricada na relação desses indivíduos com o urbano. Eles enfrentam o universo 

caótico da urbe, construindo um mundo próprio. Tentam, no interior de suas residências, fazer 

tudo o que o mundo lá fora lhes nega. É nesse espaço supostamente protegido que os mais 

ricos buscam marcar sua “distinção social”, separar-se da massa, mostrando que “o espaço é 

um dos lugares onde o poder se afirma e se exerce, e sem dúvida, sob a forma mais sutil” 

(BOURDIEU, 1996, p. 163). 

Isso determina a lógica da construção dos espaços fechados de moradia, um mundo de 

utopia que se diferencia da urbe, uma fantasmagoria de vida urbana. Em seus microespaços, 

os mais abastados tentam, desde o Barão Haussmann — “o artista demolidor”, responsável 

pela reforma urbana de Paris no século XIX —, negar o que a modernidade propunha: o 

espírito da universalidade. 

 

[...] a cena típica — isso a nova pintura certamente sugeriu — 

provavelmente era aquela em que as classes sociais coexistiam, mas não se 

tocavam; onde cada uma estava absorta num tipo de sonho, crítico, voltada 

para si mesma ou para algum espetáculo, deixando escapar sinais ambíguos 

[...]. As classes existem, mas os espaços de Haussmann permitem que elas 

não sejam vistas. [...] A História existe, mas os espaços de Haussmann têm 

lugar para que ela seja escondida (CLARK apud CALDEIRA, 2003, p. 212). 

 

São os valores que atualmente estão em xeque nas metrópoles brasileiras. A cidade da 

massa não permite a distinção; ela se torna amorfa. Como assevera Bourdieu (1996, p. 165), 

“nada é mais intolerável que a proximidade física [...] de pessoas socialmente distantes”. É 

preciso separar-se, deixar a cidade ou viver nela de outra maneira, criar uma nova 

espacialidade de convivência na urbe do tempo presente. Nesse contexto, percebemos que o 

velho ainda é reconfigurado na novidade, como esses novos espaços de vivência dos mais 

abastados que trazem impregnada a velha forma de espacializar a cidade de modo a ficar 

longe de tudo que a massa representa social, cultural e economicamente. 
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De fato, certos espaços, e em particular os mais fechados, os mais ‘seletos’, 

exigem não somente capital econômico e capital cultural, como também 

capital social. Eles proporcionam capital social e capital simbólico, pelo efeito 

de clube que resulta da associação durável (nos bairros chiques ou nas 

residências de luxo) de pessoas e de coisas que, sendo diferentes da grande 

maioria, têm em comum não serem comuns [...] (BOURDIEU, 1996, p. 165). 

 

Essa nova dinâmica de apropriação do espaço urbano transformou Goiânia em uma 

das cidades com a maior quantidade de condomínios fechados do país em números relativos. 

Nenhuma cidade tem tantas pessoas habitando nesse tipo de moradia. 

 

O aumento do número de condomínios em Goiânia posicionou-a como a 

terceira capital do país no ranking do número de condomínios segundo dados 

da ONU para 2009, fato noticiado pelo jornal O Popular em 24/11/2009. Os 

condomínios, nas regiões periféricas, de fato ajudam a enfatizar essa realidade 

desigual que se encontra na cidade de Goiânia (SOUZA, 2010, p. 38). 

 

É no cenário aqui descrito que buscamos compreender as relações entre os indivíduos 

e a cidade que eles habitam. Escolhemos dois grupos distintos socioeconomicamente — um 

composto por moradores do assentamento Real Conquista e outro formado por residentes no 

condomínio Jardins Madri — e que evidenciam como a cidade no mundo contemporâneo se 

organiza: de um lado, os excluídos, e do outro, indivíduos abastados. A partir dessa distinção, 

procuramos fazer, como propõe Bolle (1994, p. 19), uma “radiografia da metrópole” no que é 

mais característico no espaço urbano hoje: a periferização. 

O primeiro caso é o dos moradores do Real Conquista, assentamento resultante da luta 

dos excluídos que, em nome do desejo da moradia, invadiram um loteamento no setor Parque 

Oeste Industrial. Segundo relatos de moradores, a ocupação do terreno foi feita a partir de 

maio de 2004 e a justificativa era a de que a proprietária dos terrenos não havia pagado o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) entre 1993 a 2001 e por isso os lotes não 

cumpriam sua função social5(VALLE; PASQUALETTO, 2009), segundo a Constituição 

Federal. 

                                                           

5 “A noção de função social da propriedade surgiu com as mudanças ocorridas no conceito de propriedade, 

deixando de ser um direito absoluto, inviolável, para atender às necessidades coletivas. É crucial salientar que 

as concepções políticas de cada período da história influenciaram no conceito de propriedade ao longo do 

tempo. A Constituição da República de 1988 garante, em seu artigo 5º, inciso XXII, o direito de propriedade, 

mas logo em seguida, no inciso XXIII, prevê que a propriedade atenderá à sua função social. O princípio da 

função social da propriedade é reafirmado como princípio da ordem econômica e financeira (Art. 170, III, 

CF/1988) e permeia todo o texto dos dispositivos constitucionais referentes à política urbana (Arts. 182 e 183, 

CF/1988) e à política agrícola e fundiária (Arts. 184 a 191, CF/1988). Em face destes dispositivos 
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De acordo com Santos (2010), “pelo princípio da predominância do interesse público 

sobre o interesse particular, [o proprietário] deve utilizá-lo [o bem ao qual tem garantia de 

propriedade] de maneira racional em prol do bem-estar da sociedade”. Depois de muitos 

trâmites judiciais e promessas populistas, os moradores foram expulsos com violência da área 

invadida, que já tinha recebido o nome de Sonho Real.  

Em 2005 foi autorizada a reintegração de posse pelo governo do estado. O processo 

ocorreu em duas etapas: a primeira, de dez dias, chamada “Operação Inquietação”, teve como 

objetivo desnortear a resistência dos moradores — uma estratégia típica de guerras 

contemporâneas. A segunda, denominada “Operação Triunfo”, aconteceu para que fosse 

cumprida a ordem judicial e “mais de 2 mil homens foram mobilizados na ação de desocupação 

feita pela PM, que precisou de pouco menos de uma hora para dominar toda a área invadida e 

cumprir o mandado judicial de reintegração de posse” (O POPULAR, 2005 apud SOARES, 

2010, p. 58). 

Dois anos depois, em janeiro de 2007, os moradores do Sonho Real foram assentados 

no Real Conquista, um terreno escolhido nas proximidades do Residencial Itaipu por 

representantes dos ex-ocupantes do Parque Oeste/Sonho Real. A escolha do terreno seguiu 

alguns critérios, como localização em zona urbana, facilidade de acesso, viabilidade real de 

construção de infraestrutura e, principalmente, ser uma área regularizada — aspecto garantido 

pelo Decreto-lei nº 1896, de 5 de outubro de 2006, divulgado com o seguinte texto: 

 

Art.1º Fica aprovada a regularização do Parcelamento denominado 

“RESIDENCIAL REAL CONQUISTA”, com área total escriturada de 

1.416.601,91m2 (hum milhão, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e um 

vírgula noventa e um metros quadrados) e área parcelada de 1.175.232,17m2 

(hum milhão, cento e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois vírgula 

dezessete metros quadrados), parte integrante da Fazenda Dourado, 

localizada em zona de expansão urbana do Município de Goiânia, conforme 

lei complementar Nº 158/2006, em conformidade com as plantas, memorial 

descritivo, listagem de lotes e demais atos contidos no processo 

anteriormente mencionado (GOIÂNIA, 2006). 

 

                                                                                                                                                                                     

constitucionais não se pode mais sustentar o direito de propriedade sobre bases exclusivamente privatísticas, 

consubstanciadas em regras consagradoras de uma perene prevalência da esfera individual sobre a coletiva.  

É imperioso aludir que a função social diz respeito à própria estrutura da propriedade não sendo apenas um 

limite ao direito do proprietário. O particular não deixa de ter o direito ao seu bem, haja vista a própria 

Constituição Federal o garantir. Entretanto, pelo princípio da predominância do interesse público sobre o 

interesse particular, deve utilizá-lo de maneira racional em prol do bem-estar da sociedade. Não procedendo 

desta forma pode perder o seu direito de continuar proprietário do referido bem, mas recebe uma justa 

indenização com o fim de evitar prejuízos” (SANTOS, 2010). 
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A partir do assentamento, o desejo de pertencer à cidade foi transformado em 

realidade, mesmo que distante do centro, e dentro de uma perspectiva urbana que já era 

inerente ao contexto goianiense desde a gênese da capital. 

O segundo caso, o condomínio Jardins Madri, faz parte da nova realidade, na qual 

“condomínios fechados não são um fenômeno isolado, mas versão residencial de uma nova 

forma de segregação nas cidades contemporâneas” (CALDEIRA, 2003, p. 211). A 

autossegregação é a nova forma de as elites consumirem o espaço urbano, com isso mudando 

o padrão conceitual do que vem a ser segregação. O que para os moradores do Real Conquista 

é uma imposição espacial de segregação, no Jardins Madri é uma opção, uma escolha, um 

modo de distinção social no espaço urbano. 

Em nosso estudo de caso constatamos que, no condomínio fechado, a palavra de 

ordem é segurança. Montar esses espaços diferenciados dentro de uma cidade que cresce em 

ritmo acelerado é também uma forma de segregar. A infraestrutura urbana pode incluir áreas 

arborizadas, locais para passeio a pé, lagos para pescaria e oferecer a possibilidade de viver 

em um ritmo mais lento onde não se tinha muros e a violência era coisa de jornal; nela os 

rastros podem ser deixados com mais intensidade, sem que ninguém invada seu microcosmo 

de vivência. 

Os dois casos estudados configuram, na “imagem presente de um objeto ausente” 

(CHARTIER, 2002, p. 21), um quadro que nos permite compreender as relações entre os 

indivíduos e entre estes e o espaço. Cabe acentuar que na atividade representativa há uma 

“profunda propensão para dar uma existência conosco àquilo que tinha uma existência sem 

nós, para nos fazer presentes onde estamos ausentes, familiares em face do que nos é 

estranho” (MOSCOVICI, 1978, p. 64). 

Essa proposta de reflexão nos auxilia a desvelar as várias faces da apropriação do 

projeto urbanístico de Goiânia por grupos distintos e como elas se complementam e 

contradizem, ou seja, como, em relação à cidade de Goiânia, “é historicamente produzido um 

sentido e diferenciadamente construída um significação” (CHARTIER, 2002, p. 24). 

Partimos da ótica de estudos que abordam o urbano a partir das práticas, ou viveres 

urbanos, percebendo como esses novos “habitus” (BOURDIEU, 2005) podem nos aportar 

possibilidades de interpretação de como os indivíduos constroem sua realidade histórica no 

interior da cidade hoje. Isso uma vez que, desde a consolidação do mundo moderno e do 
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capitalismo como modo de produção, o espaço urbano se tornou o local em que o indivíduo 

desempenha um papel. 

Julgamos importante assumir essa postura de resgatar o espaço urbano a partir de suas 

apropriações prática e subjetiva, considerando que elas “traduzem não só as transformações do 

espaço como as sensibilidades e sociabilidades dos seus agentes” (PESAVENTO, 2002, p. 25). 

“Entendemos, pois, que a cidade oportuniza uma ‘iluminação’, expressão tomada no sentido 

benjaminiano do termo [...] de revelação, inteligibilidade, cruzamento do dado objetivo (a obra, 

o traço, o sinal) com o eu-subjetivo (a leitura da representação)” (PESAVENTO, 1995, p. 281). 

A criação de um modo de viver nas cidades traz embutidas as formas com as quais 

seus habitantes recebem e se articulam com esses paradigmas de vida urbana. O espaço 

urbano, a partir de suas contradições, é privilegiado para que possamos entender de maneira 

mais abrangente como o sistema capitalista se articula e se constrói. 

Ao aplicarmos essa perspectiva no estudo do espaço urbano — em nosso caso 

específico, na cidade de Goiânia —, buscamos desvelar os elementos presentes na tensão 

entre a cidade dos “produtores de espaço” (PESAVENTO, 1995, p. 283), que se propõem a 

pregar um modelo dentro dos padrões vigentes do capitalismo, e a dos consumidores de 

espaço, que se amoldam a esse contexto, construindo uma lógica própria dentro do discurso 

urbano dominante. 

Como argumenta Soares (2014), uma história aberta do espaço urbano pretende 

interpretar as formas de fazer dos habitantes, que transformam, por meio da apropriação, 

locais em lugares, diferenciando, a partir daí, o espaço criado do espaço real, por meio de 

leituras de grupos distintos, e conferindo ao espaço urbano uma imagem de “palimpsesto”6 

(HARVEY, 1989, p. 92). 

“Com isso, ao considerar Goiânia como palimpsesto rico em formas de apropriação, 

uma das marcas dessa metrópole viva na qual vem se tornando a passos largos, em seus lugares, 

os seres urbanos adquirem alteridade” (SOARES, 2014, p. 4), “construindo pertencimentos 

díspares e experiências cada vez mais complexas” (PESAVENTO, 1995, p. 285). Essas 

complexidades, que em alguns momentos se aproximam e em outros se distanciam, são 

relevantes para podermos compreender como a cidade é construída de maneira fantasmagórica.  

                                                           

6 “O palimpsesto é uma espécie de superfície ou documento onde se realiza outra escrita em cima de um escrito 

anterior, que é apagado ou raspado. Dessa forma, é comum haver resquícios dos traços dos escritos 

antecedentes, que representam uma importante fonte de recuperação histórica. Esse fenômeno é recorrente em 

papiros e pergaminhos antigos como forma de economia de material” (COSTA, 2007, p. 60).  
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A partir dessa multiplicidade de sentidos podemos colocar o morador como um leitor 

da cidade, aquele que toma o lugar do autor, como aponta Certeau em seu livro A invenção do 

cotidiano: artes de fazer (1994). A história do urbano, nesse contexto teórico, tem de levar em 

conta “que esta história deve ser entendida como o estudo dos processos com os quais se 

constroem sentido” (CHARTIER, 2002, p. 27). 

Nesta tese nos colocamos como interlocutores das possibilidades de entender esses 

sentidos, ou seja, estamos empenhados em mostrar os efeitos das representações na realidade 

social, reafirmando a perspectiva já citada anteriormente de que as representações estão em 

constante luta, uma tentando impor-se às outras. Temos claro que, como historiadores do 

urbano, somos nós que construiremos um discurso de como essas leituras se entrecruzam e 

como elas são construídas.  

 

1.3 O Real Conquista e o Jardins Madri como formas de viver na Metrópole: espaços 

privilegiados das fantasmagorias urbanas – a representação e a afetividade 

 

A partir de uma leitura cultural, podemos ir além do espaço urbano (PESAVENTO, 

1992) e pensá-lo a partir das formas de se apropriar desse espaço no processo de 

metropolização de Goiânia, buscando interpretar como a força imaginária dos habitantes do 

espaço urbano constrói sentidos. Insere-se aqui a abordagem dos “sistemas simbólicos de 

ideias e imagens de representação coletiva a que se dá o nome de imaginário social” 

(PESAVENTO, 1992, p. 280). 

Para este trabalho, levantamos a hipótese de que a relação entre o morador e o espaço 

urbano interfere nos modos com que os indivíduos se apropriam da realidade urbana e da 

cidade. Buscamos, a partir da relação do indivíduo com suas áreas de moradia e em suas 

particularidades, entender como cada grupo distintamente constrói suas leituras do que é o 

espaço urbano e como estas também impulsionam ações que dão sentidos à cidade.  

O espaço urbano é o centro de todo conflito. O espaço habitado se torna semelhante 

aos costumes que neles se engendram. Por isso, estudar o espaço urbano a partir das diversas 

formas de se viver a cidade e suas representações é concordar com a concepção de que a 

cidade é o lugar “onde as coisas acontecem” (PESAVENTO, 2002, p. 8) e, a partir dela, tentar 

compreender as contradições e também as aproximações dos grupos distintos que são objetos 

de nosso estudo.  
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Há que se considerar que “muda o mundo e, ao mesmo tempo, mudam os lugares. Os 

eventos operam essa ligação entre os lugares e uma história em movimento. O lugar, aliás, 

define-se como funcionalização do mundo e é por ele (lugar) que o mundo é percebido 

empiricamente” (SANTOS, 2005, p. 158).  

 

Uma casa vazia ou um terreno baldio, um lago, uma floresta, uma montanha 

não participam do processo dialético senão porque lhes são atribuídos 

determinados valores, isto é, quando são transformados em espaço. O 

simples fato de existirem como formas, isto é, como paisagem, não basta. A 

forma já utilizada é coisa diferente, pois seu conteúdo é social. Ela se torna 

espaço, porque forma conteúdo (SANTOS, 2006, p. 109). 

 

O ponto central dessa perspectiva de análise está baseado no fato de que o espaço só é 

instituído como resultado das relações humanas inerentes em seu meio, uma interação que 

abrange as várias esferas de sua existência e realidade. O espaço social, tanto do assentamento 

como do condomínio, é mais que obras arquitetônicas, é também construção de impulsos de 

conhecimento, rede de símbolos vivos na qual são mensurados virtudes e sentimentos em um 

pedaço do mundo. Benjamin reforça essa ideia, segundo Garber e Gagnebin (1992), porque 

cada momento de sua escrita se mostra intimamente vinculado ao espaço no qual o autor está 

inserido e aos objetos que o circulam: cada passeio no pensamento é como um cômodo, cada 

rememoração uma gaveta aberta, cada lembrança uma janela para o mundo. 

Ao tomarmos os espaços de moradias como pedaços de mundo podemos analisar 

como os grupos por nós pesquisados vivem a fantasmagoria da metrópole goiana. Observar 

esses espaços, desvelar os significados que são atribuídos por seus moradores, a produção de 

sentidos que neles se processam, é a melhor forma de captarmos como a realidade é 

cristalizada pelos grupos do assentamento Real Conquista e do condomínio fechado Jardins 

Madri. Podemos analisar as identidades criadas por grupos específicos em suas interferências, 

sejam elas materiais (objetos) ou subjetivas, nas quais cada espaço representa algo 

significativo na vida dos indivíduos e nos grupos distintos aqui mencionados. 

O assentamento Real Conquista e o condomínio Jardins Madri são por nós tomados 

como microcosmos privilegiados de análise das formas particulares com as quais os grupos 

aqui estudados criam raízes em um sentido fenomenológico. No macrocosmo da cidade como 
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expressão de uma realidade histórica, esses espaços seriam mônadas7, ou “um mundo em 

miniatura”, parafraseando Benjamin (2007) ao se referir a lugares transitórios, às passagens 

da “nova arquitetura política moderna capitalista” (RUBBO, 2010, p. 19). Então, podemos 

afirmar que tanto o assentamento quanto o condomínio são cosmos, “o canto no mundo” 

(BACHELARD, 2005, p. 24) dos moradores no universo da urbe. Compreender essa relação é 

de suma importância para o entendimento das questões concernentes à história urbana da 

metrópole sertaneja. 

A perspectiva benjaminiana da mônada nos mostra que é a partir de pequenos 

fragmentos que se reconstrói o todo. Pensar a cidade a partir dessa noção nos dá a 

possibilidade de justificar a ideia de o espaço urbano ser um palimpsesto de significações a 

partir das quais a história pode ser analisada em seus pontos de tensão. 

 

E isso ocorre sob a forma de confrontação histórica que constitui o interior 

(e, por assim dizer, as entranhas) do objeto histórico e da qual participam em 

uma escala reduzida todas as formas e interesses históricos. Graças a sua 

estrutura metodológica, o objeto histórico encontra representada em seu 

interior sua própria história anterior e posterior (BENJAMIN, 2007, p. 517). 

 

Adotando a proposta monadológica de Benjamin podemos perscrutar as formas como 

essa urbe fantasmagórica se constrói, captar as ambiguidades construídas por ela. Segundo 

Leibniz (1983, p. 125), “toda substância [nômada] é como um mundo completo e como um 

espelho [...] de todo o universo, expresso por cada uma à sua maneira, pouco mais ou menos 

como uma mesma cidade é representada diversamente conforme as diferentes situações 

daquele que a olha”. Tomando a casa como mônada e lendo-a como tal, podemos encontrar 

significações diversas, um mundo em miniatura, podemos encontrar uma concentração de 

significações para compreensão e feitura de nosso trabalho. 

 

 

                                                           

7 Mônada “é a concepção de que cada fragmento da realidade possui as contradições da própria realidade. Aqui 

Benjamin se apropriou do conceito de mônada, de Leibniz, isto é, para conhecermos a realidade precisamos 

conhecer os centros de força que a constituem. São pontos imateriais como átomos. São unas assim como a 

mente. A mente apresenta diversidade, assim como várias representações. Elas têm tendência a várias 

percepções. Uma mônada só é distinta da outra pela sua atividade interna. As mônadas têm dois tipos de 

percepção: a simples e a consciente. Leibniz, na sua doutrina das mônadas, escreveu que cada mônada espelha 

o universo inteiro. Tudo está em tudo. Isso se aplica também ao tempo; ele disse: ‘o presente está grávido do 

futuro.’ Uma mônada se diferencia da outra porque as coisas estão presentes em maior ou menor grau nelas e 

sob diferentes ângulos e aspectos” (GARCIA, 2010). “A mônada seria uma unidade indivisível constituída pela 

totalidade de elementos existentes, uma realidade miniaturizada que ao constituir um ponto de vista sobre o 

mundo constitui, ao mesmo tempo, todo o mundo sob um só ponto de vista” (MORAIS, 2003). 
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1.4 Fontes orais: A técnica de recolha de entrevistas – metodologia 

 

O trabalho de doutorado aqui proposto tem como característica principal em sua 

feitura a utilização do relato oral como recurso de fonte, para entendermos como Real 

Conquista e Jardins Madrid se estabeleceram como expressões das formas de viver na 

metrópole. Quando propomos a fala como recurso de pesquisa, estamos defendendo a 

utilização da entrevista como método de recolhimento de informações. Então, nosso 

referencial metodológico tem como base as proposições da pesquisa da história oral; suas 

diretrizes serão nosso norte para que tornemos viável a pesquisa por nós idealizada. 

Propor uma metodologia para um trabalho que tem como base a história oral é ter em 

mente que seu processo é construído no decorrer da feitura da pesquisa. Para o 

desenvolvimento de nosso estudo, com utilização de depoimentos orais como fonte de 

pesquisa, expomos um estudo de caso não encontrado por “acaso”, mas sim, dentro de 

diretrizes de uma ordem na qual a ideologia, os referenciais teóricos e o envolvimento com o 

pesquisado contam muito.  

 “O material obtido será o fato ou acontecimento em sua apresentação subjetiva, os 

eventos vistos sob o prisma e o crivo perceptivo do narrador” (LANG, 1996, p. 37), e, assim 

definitivamente vinculados a ele — indivíduo e sujeito social. Nesse percurso, buscamos 

“versões dos fatos, pressupondo a existência de lacunas espaciais e temporais e aceitando a 

subjetividade implícita no relato, tanto parte do narrador, quanto do pesquisador que procede 

a sua coleta” (LANG apud MEIHY, 1996, p. 37). Outra característica é a interdisciplinaridade 

como base da metodologia por excelência, em dois níveis, seja em seu aparato de referências 

teóricas, na qual bebemos em fontes como sociologia, antropologia, história e psicologia, ou 

em sua aplicabilidade em áreas como economia, administração, serviço social, música e, em 

nosso caso, a geografia, que utilizam as bases metodológicas da história oral para ampliar o 

leque de possibilidades de pesquisas dos objetos de estudo. Nossa proposição metodológica 

de pesquisa com utilização de entrevistas como fonte parte da necessidade de aproximação do 

pesquisador com seu objeto de estudo, uma ruptura com as estruturas de construção da ciência 

positivista, baseada em perspectivas mecanicistas, de imparcialidade e distanciamento entre 

pesquisador e objeto pesquisado.  
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1.4.1 Captando entrevistas como recurso de fonte histórica 

 

Temos como apontamento metodológico que o trabalho com fontes orais exige tempo 

e recursos financeiros (ALBERTI, 2006) e entendemos que a fonte oral é um caminho para a 

pesquisa, mas não o centro do processo de investigação. Então, no percurso de feitura, temos 

em mente duas perguntas: Quais possibilidades as fontes orais nos apresentam na área de 

pesquisa? Quais os problemas que elas poderão ajudar a solucionar? (ALBERTI, 2006).  

Para nós, que trabalharemos com o espaço a partir de sua representação social, a fonte 

oral nos dá possibilidade de estudar as formas com que as pessoas constroem suas 

“realidades”. Com isso, podemos colocar em xeque as interpretações generalizantes sobre o 

assunto por nós trabalhado. “A capacidade de a entrevista contradizer as generalizações” 

(ALBERTI, 2006, p. 155) faz com que ampliemos nossa percepção sobre o estudo do espaço, 

considerando, como aponta a autora, que a entrevista permite “mudança de perspectiva”. 

Ao adotarmos a entrevista como recurso de coleta de material nos utilizamos de dois 

tipos de documento: a fita de áudio gravada e os relatos transcritos, ambos com a mesma base 

essencial: a memória, sendo ela a mola propulsora dos depoimentos dados em pesquisa. 

 

“Qualquer que seja a forma assumida pela fonte oral, baseia-se ela na 

memória e a memória é sempre uma reconstrução, evocando um passado 

visto pela perspectiva presente e marcado pelo social, presente a questão da 

memória individual e da memória coletiva” (MEIHY apud LANG, 1996, p. 

35). 

 

Trabalhar com entrevista é construir um trabalho científico alicerçado na memória, 

logo, em subjetividades, o que para alguns — em nossa opinião, conservadores — é um ponto 

problemático ou uma “distorção”. Para nós é um ponto crucial para entendermos como o 

indivíduo e os grupos se enxergam dentro do espaço social de moradia. “A memória é 

essencial a um grupo porque está atrelada à construção de sua identidade. Ela [a memória] é 

resultado de um trabalho de organização e de seleção do que é importante para o sentimento e 

a unidade, de continuidade e de coerência — isto é de identidade” (ALBERTI, 2006, p. 167). 

Assumimos que nosso trabalho lida com uma construção da memória e que, portanto, 

devemos, como recomenda Alberti (2006, p. 39), “evitar a polarização simplificadora entre 

‘memória oficial’ ou ‘dominante’, de um lado, e ‘memória genuína ou ‘dominada’, de outro”. 

Trabalhamos com depoimentos dos moradores, sabendo que cada relato(de cada grupo, de 

cada indivíduo) é parte de um constructo fragmentário, não identificando o tipo da memória. 
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Acreditamos que a pesquisa fica mais rica e caminha junto com nossa proposta de estudo das 

representações.  

A primeira observação teórica metodológica apontada por Alberti (2006, p. 168) sobre 

a entrevista é de “considerar as condições de sua produção”. Nessa perspectiva, a entrevista é 

uma forma de produzir fonte com intenções preestabelecidas e com objetivos definidos de 

acordo com o projeto de pesquisa. Com isso, o pesquisador, em seu método de trabalho, 

precisa ter em mente que a reflexão e a análise fazem parte de todo o procedimento de 

pesquisa e que esse método é uma construção progressiva feita no decorrer da pesquisa, sendo 

mais importante que recursos tidos como técnicos. 

A análise se realiza ao longo da pesquisa, consistindo em construir progressivamente 

uma “representação”. É na escolha dos informantes, na transformação do questionamento de 

um informante em outro (ao contrário de um questionário padrão), no hábito de descobrir 

indícios de processos até então não percebidos e de organizar os elementos de informação em 

uma representação coerente, que se mostra a qualidade da análise. 

Com esse método aplicado ao nosso estudo, poderemos dar respostas aos nossos 

objetivos/hipóteses, uma vez que teremos acesso direto ao modo como os moradores tornam 

inteligível sua realidade e, em nosso caso, como constroem todo processo vivido. Resumindo, 

o processo, em específico o espaço, para nosso estudo, não está em um mapa, nem se tem a 

pretensão de evidenciar se um evento tem veracidade ou não. O método por nós empregado 

consiste em conhecer o vivido a partir das versões colocadas por meio do relato oral. 

Ainda sobre o método de trabalho embasado em entrevistas, admitimos que a 

entrevista é um “resíduo de ação” (ALBERTI, 2006, p. 169), ou seja, ela é uma possibilidade 

de construção e organização do assunto através da memória, é uma construção baseada na 

interação entre pesquisador e os entrevistados. 

Tanto um quanto o outro têm determinadas ideias sobre seu interlocutor e tentam 

desencadear determinadas ações: seja fazer com que o outro fale sobre sua experiência (o caso 

do entrevistador), seja fazer com que o outro entenda o relato de tal forma que modifique suas 

próprias convicções enquanto pesquisador (o caso do entrevistado) (ALBERTI, 2006). 

A última característica para o estudo do espaço como uma representação social, uma 

das mais importantes, está vinculada à ideia de que a entrevista é um “documento de cunho 

biográfico” (ALBERTI, 2006, p. 169) e, como tal, está dentro das perspectivas paradigmáticas 

contemporâneas nas quais temos como ideia o indivíduo como valor, o indivíduo psicológico 



26 

 

que dá sentido à sua vida. Com isso, temos na entrevista o nosso principal receptor de fontes 

de nossa pesquisa. Não que outras fontes, como mapas, plantas e até mesmo entrevistas 

escritas pela imprensa, não serão utilizadas, mas a fonte oral terá um aspecto primário, pois só 

ela pode nos dar noção (real) de como os moradores constroem sua realidade espacial. 

 

1.4.2 Preparando as entrevistas 

 

Para desenvolvermos uma investigação baseada em fonte de cunho oral, temos que 

nos aportar em um projeto de pesquisa que nos dê uma densidade justificadora para tal 

incursão de estudo. Mas temos isso elaborado, pois, como já foram definidos os objetivos, 

discutidas as hipóteses, temos na entrevista a possibilidade principal de estudo das 

representações sociais. 

Estabelecemos que a primeira entrevista seria de cunho qualitativo e a preocupação 

estaria centrada na complexidade dos indivíduos em sua vivência, sendo o eixo do trabalho o 

que está no relato de suas experiências, como foram vividas e definidas pelos indivíduos 

inseridos no evento.  

Nessa fase, tivemos como delimitação a entrevista com moradores já assentados no 

Residencial Real Conquista e moradores que vivam há mais de um ano no condomínio Jardins 

Madrid. Mas a listagem de participantes esteve de acordo com o critério de participação do 

entrevistado no evento. A princípio tivemos como objetivo entrevistar dez envolvidos, com a 

possibilidade de ampliar esse número, pois a revisão da lista de entrevistados seria feita ao 

longo da pesquisa. Foram realizadas entrevistas com heterogeneidade de idades e gênero para 

captarmos as várias formas de ver espaços urbanos distintos. 

Para isso estabelecemos os seguintes critérios para o estudo do Real Conquista no 

capítulo 2: buscamos, em entrevistas captadas em nosso trabalho de mestrado, feitas em 2008, 

analisar historicamente como se deu o processo que envolveu os moradores na luta. Essa 

opção se justifica por serem entrevistas que tomaram como lógica, primeiro, a ordem de 

chegada ao assentamento, depois, a participação no processo de luta e a relação com o espaço 

vivido. No caso do Jardins Madrid8, no capítulo 3, optamos por moradores que seguissem a 

lógica de nossas leituras e dados informativos, pois queríamos confrontar, com as falas, a 

                                                           

8 No caso específico do condomínio, várias entrevistas foram canceladas e algumas foram proibidas de serem 

vinculadas a este trabalho. 
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teoria por nós vasculhada. Por isso, entrevistamos pessoas de várias idades, levando em conta 

o tempo de moradia no condomínio, e, quanto mais próxima ao nosso referencial temporal, 

mais importância demos à seleção da fala. As entrevistas foram feitas entre os meses de 

janeiro e maio de 2014. 

Ressaltamos que a revisão da listagem de entrevistados se faz necessária (mesmo que 

um número exato seja impossível) porque algumas mudanças circunstanciais podem 

acontecer, como, por exemplo, encontrarmos pessoas que podem nos dar mais artifícios 

argumentativos ou indivíduos que não fizeram parte da captação de entrevistas em um 

primeiro momento. 

É também possível que os escolhidos não queiram participar do projeto de pesquisa ou 

que pessoas que tenhamos selecionado a partir da pesquisa prévia deem declarações que 

fiquem aquém do esperado, não correspondendo aos objetivos da pesquisa. Cabe aqui o 

método de reflexão e análise, já exposto anteriormente, para que haja uma depuração das 

informações e que estas fiquem de acordo com os objetivos do estudo. 

A pesquisa nos coloca a opção das entrevistas de cunho temático, construídas na 

participação do indivíduo escolhido no evento, o que ele presenciou ou que dele teve 

conhecimento; logo, abarcaremos também a biografia do entrevistado — outra característica 

da entrevista já explicitada. 

Resolvidas as formas de entrevista e suas especificidades, passemos para os caminhos, 

digamos, mais técnicos. O projeto de pesquisa esteve pautado em um exaustivo estudo sobre o 

assunto. Além das entrevistas, outras informações foram reunidas. Então, o próximo passo foi 

organizar como as entrevistas serão feitas. Primeiro, houve necessidade de uma base, um 

“roteiro geral” para demarcar nossas entrevistas (ALBERTI, 2006).  

De acordo com Alberti (2006, p. 176), ele deve reunir uma cronologia minuciosa do 

tema tratado, análises sobre o assunto e dados sobre os documentos considerados centrais, 

como leis, atas, manifestos, etc. e, “ao longo da pesquisa, o roteiro geral sofrerá alterações, 

incorporando-se-lhe informações e interpretações obtidas nas entrevistas e outras fontes”.  

Com o roteiro em mãos, o contato com o entrevistado teve o intuito de saber da 

possibilidade de sua participação no trabalho, demonstrando para ele a importância da 

pesquisa e os métodos a serem utilizados, bem como documentar a permissão para que suas 

declarações se tornem fonte para outras pesquisas futuras.  
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A partir desse contato e definido o “roteiro individual” (ALBERTI, 2006), 

trabalhamos de forma dialética com os roteiros gerais para dotar a entrevista de sentido e 

sanar algumas lacunas que, possivelmente, durante a pesquisa, pudessem existir. O roteiro não 

é um questionário e sim uma orientação aberta e flexível (ALBERTI, 2006), mas, claro, 

necessita de uma organização para que possa ficar inteligível na hora da entrevista. Nesse 

sentido, foram feitas perguntas direcionais, como origem do morador, trajetória e sua inserção 

no contexto que pesquisamos. 

Preparando os roteiros dessa forma, tivemos consistência para os momentos de 

realização das entrevistas, pois sabíamos “bem o que e como perguntar, e [pudemos] 

reconhecer respostas insatisfatórias e identificar ‘ganchos’ relevantes para a formulação de 

novas perguntas” (ALBERTI, 2006, p. 177). 

Concluindo a justificativa metodológica, alicerçamo-nos nas teorias da sociologia 

reflexiva de Bourdieu, que defende o trabalho científico como sendo fruto das dificuldades 

encontradas pelo caminho da pesquisa. Logo, está em nossas mãos construir o objeto, tendo 

como pressuposto que o método utilizado nunca é o perfeito para construção do trabalho 

científico, mas sim um caminho a ser seguido, podendo ser mudado ou ter novas perspectivas 

de acordo com o encaminhamento do objeto e da pesquisa. 

Estamos cientes das dificuldades e lacunas que podem estar presentes, mas, 

novamente alicerçados em Bourdieu, afirmamos que não queremos dar por acabado o objeto 

com nossa pesquisa, mas sim queremos ser um caminho que possa ser seguido por outros que 

tenham interesse em nossa área de pesquisa. Aqui não procuramos a verdade, mas apenas um 

aspecto das inúmeras formas de o ser humano interagir com sua realidade. 
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CAPÍTULO 1 

GOIÂNIA E SUA CONSOLIDAÇÃO COMO METRÓPOLE 

 

1.1. O recorte temporal – Uma justificativa (1970-1990): surgimento da metrópole 

 

Para nossa tese, tomamos como ponto de partida a consolidação de Goiânia como 

metrópole regional no Centro-Oeste do Brasil. Para isso estabelecemos como recorte temporal 

o período que perpassa a década de noventa, última do século XX, e os primeiros cinco anos 

do século XXI (até 2005). Entendemos que não podemos fazer uma reflexão do nosso 

trabalho fora desse contexto, pois não há como entender Goiânia fora do cenário 

metropolitano, ou seja, não há como compreender Goiânia de maneira isolada. Para isso, 

acreditamos que, nossos objetos de estudo são desdobramentos de um processo que já 

desenvolvia na metrópole goianiense desde os anos de 1970 e se consolidou no final do 

século, em resumo, para analisarmos nossos objetos de estudo temporalmente, faremos uma 

retomada deste processo temporal para tornar nosso estudo metodologicamente mais 

inteligível. 
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Figura 01: Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Brasil – 2012 

 
Fonte: Arrais et al. (2013) 
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O nosso referencial temporal se vincula à criação institucional da Região 

Metropolitana de Goiânia (RMG) ― primeira do tipo formada no Centro-Oeste ―, 

denominada Grande Goiânia e constituída pelo que determina a Lei Complementar no 027, de 

31 de dezembro de 1999, sendo nela englobados 11 municípios. A mesma lei se refere à 

existência da Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia (RDIG), esta com mais nove 

municípios que, somados aos da RMG, totalizaram 20 municípios no espaço metropolitano 

institucionalizado. 

 

Figura 02: Síntese das leis e decretos referentes à RMG 

 
Fonte: Arrais et al. (2013) 

 

 



32 

 

De 1999 a 2004, o estatuto que definia a Região Metropolitana de Goiânia foi 

modificado e a hinterlândia da capital de Goiás foi ampliada, com a Assembleia Legislativa 

de Goiás promovendo mudanças na composição desse espaço metropolitano. Segundo o 

Observatório das Metrópoles (2014), a composição atual da RMG está determinada na Lei 

Complementar no 049, de 09 de dezembro de 2004, e reúne os seguintes municípios: Goiânia, 

Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Goianópolis, 

Goianira, Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e Trindade. 
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Figura 03: Região Metropolitana de Goiânia: Composição Municipal da RMG em 2010 

 
Fonte: Arrais et al. (2013) 
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Como uma metrópole regional de um país em desenvolvimento, a Grande Goiânia traz 

em si os problemas estruturantes típicas das redes urbanas dos países latino-americanos. O 

geógrafo Milton Santos, em vários escritos, chama a atenção para as características básicas 

das metrópoles de países em desenvolvimento. No livro Ensaios sobre a urbanização latino-

americana (2010), ele adota o conceito de metrópole incompleta, que, para nosso estudo de 

caso, encaixa-se perfeitamente, pois Goiânia é uma consequência da dinâmica econômica e 

sua distribuição espacial no território brasileiro. 

Santos (2010, p. 60) explica que as metrópoles incompletas “resultam de uma 

transformação quantitativa e qualitativa das grandes cidades já existentes sob o impacto das 

modernizações, que são direta ou indiretamente responsáveis pelas transformações da 

demografia, do consumo e da produção, na cidade e na região”. 

Entendemos que, para delinearmos nosso marco temporal, é necessário buscar, nos 

anos de 1970 do século XX, uma justificativa, pois é nessa década que estatisticamente o 

estado de Goiás se tornou urbano. Defendemos que, nesse período, o processo de urbanização, 

que havia se iniciado a partir da chegada da estrada de ferro no Sul do estado em 1913, e 

consequentemente a construção da nova capital de Goiás, chegava ao fim, pois a maior parte 

da população do estado se estabeleceu nas cidades. Ainda em relação ao recorte temporal, 

decidimos não buscar nas origens do estado e na discussão da construção da capital nosso 

referencial de reflexão, pois acreditamos que já existe uma intensa discussão acadêmica sobre 

o assunto.  

 

A partir de meados da década de 1970, passamos a incorporar o adjetivo 

‘urbano’ e a constatar certo discurso moderno nas discussões políticas. 

Enfim, ao mesmo tempo que se enterrava o atraso representado pelas 

oligarquias regionais agrárias, festejava-se a urbanização pela via da 

modernização (ARRAIS, 2013, p. 103). 

 

A década de 1970 se tornou um marco para entendermos nosso referencial temporal, 

pois foi nesse momento que, segundo Moysés (2004) e Arrais (2013), Goiás passou por uma 

transformação em seu perfil demográfico, seguindo a dinâmica da Região Centro-Oeste. 

Defendemos aqui que o processo que se desdobrava de maneira lenta há quarenta anos se 

tornou efetivo, ou seja, a terceira etapa do que chamamos de “Marcha para o Oeste” (ou 



35 

 

conquista do Sertão9) se realizava. Em nosso estudo, tomamos o nosso referencial temporal 

como resultado direto desse momento histórico brasileiro que se desdobrou diretamente na 

dinâmica da capital de Goiás. 

Importa lembrar que a década de 1970 se destacou no âmbito político pelo 

endurecimento da ditadura com o Ato Institucional nº 5 (AI-5) e foi o período em que uma 

grande massa de capitais foi investida no Centro-Oeste para intensificar o avanço da frente 

agrícola. Naquele momento, o Brasil reforçou sua competência de país agroexportador e o 

estado de Goiás fazia (e ainda faz) parte de um processo macroeconômico que colocou o país 

como um dos maiores produtores de commodities10 do mundo. Nesse contexto, fruto da 

modernização do campo, fez com que o êxodo rural se tornasse intensa. Goiânia apresentou a 

quarta maior taxa anual de crescimento e isso, segundo Santos (2010), gerou consequências 

para a capital de Goiás. 

Contudo, temos que ter em mente que Goiás seguiu a corrente populacional instalada 

na Região Centro-Oeste, ou seja, o que ocorreu em Goiás e especificamente em Goiânia foi 

efeito de uma dinâmica regional a partir dos anos 1970. 

 

A população total da Região Centro-Oeste passou de 4,5 milhões de 

habitantes em 1970 para 9,4 milhões em 1991, alcançando 11,6 milhões em 

2000. Essa dinâmica de crescimento se refletiu na participação relativa do 

Centro-Oeste no total da população nacional. Em 1970, representava 4,9%, 

passando para 5,7% em 1980 e 6,4% e 6,8% em 1991 e 2000, 

respectivamente (BAENINGER, 2015, p. 135). 

 

Nos primeiros dez anos dessa inversão populacional, segundo Arrais (2013), Goiás 

teve um incremento de 967.033 pessoas na população urbana e uma redução no meio rural de 

314.852 pessoas. Continuando sob a reflexão do autor, o incremento da população urbana é 

prioritariamente fruto de uma migração interna, do campo para a cidade, consequência do 

novo processo econômico no qual o estado se inseriu. Isso fez com que o acesso à terra se 

tornasse mais difícil. Com a concentração fundiária nas mãos de empresas agrícolas, o 

                                                           

9 A ideia de sertão usada aqui para referenciar a cidade de Goiânia tem como base o trabalho Um sertão chamado 

Brasil: intelectuais e representação geográfica da identidade nacional. Rio de Janeiro: Revan/Iuperj-Ucam, 

1999. 
10 “Commodity é um termo de língua inglesa que, como o seu plural commodities, significando literalmente 

mercadoria, é utilizado para designar bens e às vezes serviços para os quais existe procura sem atender à 

diferenciação de qualidade do produto no conjunto dos mercados e entre vários fornecedores ou marcas. As 

commodities são habitualmente substâncias extraídas da terra e que mantêm, até certo ponto, um preço 

universal” (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, 2014).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercadoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diferencia%C3%A7%C3%A3o_do_produto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
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pequeno produtor e aqueles que usavam o solo para subsistência foram expulsos e partiram 

para viver na cidade. Em Goiás, essa transferência se concentrou em torno das duas capitais 

existentes no território goiano― Brasília e Goiânia (tabela 01) ―, sendo a capital do estado a 

segunda em taxas de crescimento.  

 

Tabela 01:População de Brasília e Goiânia de 1940 a 2010 

 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Brasília -- -- 141.742 546.015 1.203.333 1.598.415 2.043.169 2.570.160 

Goiânia 48.166 53.389 153.505 389.784 738.117 920.840 1.090.737 1.302.001 

Fonte: IBGE (2015) 

 

A partir da tabela 01 e da exposição feita por Milton Santos no livro A urbanização 

brasileira (2005), podemos complementar a justificativa de que Goiânia se constituiu em uma 

metrópole incompleta, não só no sentido aqui apresentado, que no caso é o quantitativo, com 

o aumento do número de pessoas que passaram a viver na cidade nesse período, 

principalmente por causa da migração campo-cidade, como consequência da modernização no 

meio rural naquele momento, e que, como podemos ver na tabela 01, continuou de maneira 

constante até o século atual. “A partir dos anos de 1960, e sobretudo na década de 1970, as 

mudanças não são apenas quantitativas, mas também qualitativas. A urbanização ganha novo 

conteúdo e nova dinâmica, graças aos processos de modernização que o país conhece e que 

explicam a nova situação” (SANTOS, 2005, p. 67). 

O que Santos (2005, p. 68) nos permite expor é que, no sentido qualitativo, essas 

mudanças também se tornaram intensas. Goiás se tornou um caso emblemático, pois era 

considerado um espaço “quase vazio”, no qual o processo de modernização e urbanização não 

encontrou dificuldades para se estabelecer. Diferentemente das capitais nordestinas, do 

Sudeste e sulistas, o território goiano teria menos continuidades espaciais históricas dos 

períodos anteriores, apesar do passado rural. Assim, as antigas estruturas que existiam não 

foram barreiras para a intensificação do processo de modernização econômica na região. 

 

Pôde, assim receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma 

economia moderna, já que em seu território eram praticamente ausentes as 

marcas dos precedentes sistemas técnicos. E é por isso que o Centro-Oeste 

conhece uma taxa extremamente alta de urbanização, podendo nele se 

instalar, de uma só vez, toda a materialidade contemporânea indispensável a 

uma economia exigente de movimento (SANTOS, 2005, p. 68). 
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Nesse sentido, podemos afirmar que Goiás apresentava facilidades por ter 

internamente agregado elementos de modernização urbana antes de outros processos de 

modernização (transportes, rural, consumo e do próprio país), com a construção de cidades 

com a funcionalidade de serem capitais ― no caso, Goiânia e Brasília. A partir delas surgiram 

condições básicas para a intensificação do processo de urbanização e de modernização 

econômica, que não encontrou dificuldades para se consolidar. 

Com suas construções, os investimentos e a infraestrutura de fluxo foram implantados. 

Arrais (2013) acentua, em seu livro A produção do território goiano: economia, urbanização, 

metropolização, que a modernização econômica como fator de intensificação da urbanização 

do estado de Goiás está atrelada a um processo concentrado, no que diz respeito à sua 

dinâmica. Um exemplo que podemos citar é o da área que compreende o eixo Goiânia- 

Anápolis-Brasília, que atualmente concentra 70% da população goiana (MOYSÉS; CUNHA; 

BORGES, 2015). A partir de 1970, essa região, que já reunia parte significante da população, 

teve seus números aumentados por concentrar as vantagens do processo de modernização pelo 

qual o estado passava ― as terras com vínculo direto à rede de transportes (BR-153), os 

serviços (educação, saúde e comércio) concentrados nas capitais, Goiânia e Brasília, e o 

emprego para aqueles que foram expulsos do campo pelo processo de modernização rural. 

Arrais (2013, p. 111) afirma que tal situação se tornou o “gatilho da urbanização do 

território goiano”. Outra perspectiva apontada pelo autor é a deque Goiânia encabeçou esse 

processo concentrado de urbanização: 

 

Em 1970, os dez municípios mais populosos de Goiás concentravam 77,20% 

da população urbana total, porcentual que passou para 90,85% em 1980. O 

saldo positivo em favor do urbano, entre 1970 e 1980 deve-se em muito à 

participação de Goiânia, já que a cidade contribuiu com 331.086 pessoas em 

domicílios urbanos, o que representou 34,23% do total da população urbana 

de Goiás (ARRAIS, 2013, p. 111). 

 

No aspecto qualitativo da metrópole incompleta de Goiás, essa concentração 

demográfica trouxe um agrupamento de mão de obra (especializada principalmente, 

acrescenta Arrais, 2013). E nesse território goiano também se concentraram as novas relações 

de trabalho que a modernização capitalista trazia em sua essência. Foi nesse período que essas 

novas relações se refletiram no espaço com a apropriação do espaço urbano, constituindo a 

dinâmica da cidade a partir de então. 
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Em Goiânia, tal apropriação se tornou mais expressiva na década de 1970 porque a 

cidade passou a intensificar seu processo de crescimento com o aumento populacional 

causado pela vinda de pessoas do campo e de cidades do interior que buscavam oportunidades 

oferecidas pelo setor estatal no segmento de serviços públicos. O setor terciário, ligado 

diretamente ao comércio e aos serviços, igualmente abria possibilidades de emprego, mas foi 

o setor imobiliário o mais importante protagonista no processo de urbanização por atrair 

grande massa de pessoas interessadas em ocupar vagas criadas na construção civil. 

Nessa mesma época, a cidade de Goiânia, como metrópole incompleta, mostrou 

contornos mais fortes, pois abandonou por completo o projeto de planejamento urbano e, 

como consequência, a capital ganhou internamente as feições do que Milton Santos (2005, 

p.105)identifica como “cidade caótica”, aspecto comum às metrópoles incompletas do mundo. 

 

Com diferença de grau e intensidade, todas as cidades brasileiras exibem 

problemáticas parecidas. Seu tamanho, tipo de atividade, região em que se 

inserem etc. são elementos de diferenciação, mas, em todas elas, problemas 

como os de emprego, da habitação, dos transportes, do lazer, da água, dos 

esgotos, da educação e saúde são genéricos e revelam enormes carências 

(SANTOS, 2005, p. 105). 

 

Essa passagem se tornou a síntese do interior de Goiânia a partir do momento em que 

ela começou a se transformar em metrópole. Não que tais problemas não fossem inerentes à 

dinâmica da cidade nas décadas anteriores, mas é que, em nosso trabalho, a referência 

temporal só ganha sentido ao entendermos que na década 1970 esses problemas passaram a 

assumir uma dimensão maior. Em resumo, e citando Milton Santos (2005, p. 105), “quanto 

maior a cidade, mais visíveis se tornam essas mazelas”. 

Nesse âmbito de reflexão, cabe ressaltar que foi na década de 1970 que o projeto de 

planejamento foi abandonado e um ator se tornou protagonista nesse processo: o capital 

imobiliário. Ainda de acordo com Santos (2005) e também com Moysés (2004), esse agente 

foi o grande recebedor dos lucros da expansão capitalista no estado e, no caso de Goiânia, 

também de investimentos públicos. 

 

Cada qual dessas realidades sustenta e alimenta as demais, e o crescimento 

urbano é, também, o crescimento sistêmico dessas características. As cidades 

são grandes porque há especulação e vice-versa; há especulação porque há 

vazios e vice-versa; porque há vazios, as cidades são grandes (SANTOS, 

2005, p. 106). 
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A partir desse momento, o planejamento urbano, que era pautado nas lógicas 

modernas de urbanismo, foi deixado de lado para colocar o controle do desenvolvimento da 

cidade nas mãos do capital imobiliário. Segundo Santos (2005), o crescimento da cidade está 

ligado diretamente ao aumento da situação caótica no interior da urbe. E como metrópole 

incompleta, Goiânia, a partir de 1970, tornou mais visível suas mazelas.  

Naquele momento, a expansão do território era feita de maneira ilegal, em áreas que 

não poderiam ser parceladas (principalmente no meio rural), pois feriam a Lei federal nº 

6.766,de 19 de dezembro de 1979 (BRASIL, 1979), que limitava a zona de expansão urbana, 

e a Lei municipal nº 4.526, de 31 de dezembro de 1971 (GOIÂNIA, 1971), que obrigava os 

loteadores a implantar toda a infraestrutura para legalização do terreno. Moysés (2004) 

informa que os setores públicos e da construção civil justificavam que a expansão ilegal 

ocorria por efeito dessas leis, pois elas os obrigavam a levar a demanda por moradia mais 

barata para locais onde as leis fossem “mais brandas”. Para se ter uma ideia, “nos anos 70, [...] 

apenas dois loteamentos foram aprovados[...] nos anos 80, foram aprovados 160 

parcelamentos, a grande maioria referente à regularização de loteamentos clandestinos e 

irregulares que haviam surgido nos anos 70 e 80” (MOYSÉS, 2004, p. 163). 

Esse dado remete à citação de Milton Santos, apresentada anteriormente, acerca da 

relação entre crescimento da cidade e capital e permite sugerir que o mais acertado seria dizer 

que a cidade de Goiânia se expandiu para suprir a demanda da especulação. E uma das 

principais consequências dessa dinâmica foi a falta de moradias para os mais pobres que 

resultou no surgimento de outra área de exploração do capital imobiliário, a de terrenos de 

baixo custo e pouca estrutura para atender as massas populares.  

Sob essa perspectiva, concluímos que, apesar dos espaços vazios, Goiânia intensificou 

seu crescimento territorial com a justificativa da demanda de moradias e sob a tutela do 

capital imobiliário. Com isso, a cidade avançou (de maneira ilegal até 1980) para a periferia, 

que ainda era em grande parte zona rural, e em direção às cidades vizinhas ― situação cujo 

impacto principal foi o aumento das taxas de crescimento populacional: 

 

O que chama atenção é o crescimento urbano dos munícipios vizinhos e 

limítrofes, principalmente de Aparecida de Goiânia e Goianira. O primeiro, 

na primeira década já apresentava uma taxa anual de crescimento de 37,4% e 

o segundo, uma taxa média anual de crescimento contínuo, que passou de 

8,3% para 12, 3% (MOYSÉS, 2004, p. 161). 
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A partir do incremento das taxas de crescimento urbano, as cidades vizinhas 

começaram a se inserir na realidade caótica de Goiânia e as suas mazelas se expuseram de 

maneira mais ampla ― nesse caso, a falta de moradia como consequência de um controle do 

solo urbano nas mãos do capital imobiliário. Fica evidente que áreas que poderiam ser 

ocupadas na capital goiana não foram colocadas à disposição para as massas que a ela 

chegavam. Esses locais ficavam desocupados para atender aos interesses da especulação 

imobiliária. “Goiânia, ao crescer para fora de seus limites, exportou o seus caos sem resolver 

o seu próprio, provocou o crescimento das cidades vizinhas, propiciou a utilização irracional 

do solo urbano dessas cidades e acelerou o fenômeno urbano conhecido como conurbação11” 

(MOYSÉS, 2004, p. 164). 

Uma pressão se estabeleceu, pois, com a expansão territorial e o crescimento 

populacional veio também a ampliação das contradições inerentes a uma metrópole 

incompleta, somadas a um meio público que nunca havia se proposto a pensar o crescimento 

de Goiânia a partir de uma “visão metropolitana” (MOYSÉS, 2004, p. 149). A falta de 

planejamento mais amplo dificultou o enfretamento dos problemas comuns ao contexto de 

metropolização; as decisões eram tomadas municipalmente isoladas.  

O primeiro passo tomado em nome da integração dos municípios que eram anexados 

pelo crescimento de Goiânia foi a criação, a partir de 1975, de uma rede de transporte coletivo 

que atendia a população do entorno. Os preços eram baixos e facilitavam a locomoção para a 

capital. Nesse ponto podemos entender como a metrópole nascente de Goiás incorporava 

dinâmicas essenciais a todas as cidades do mundo, pois, ao mesmo tempo em que negava o 

“direito à cidade” (LEFEBVRE, 2001) aos mais pobres, necessitava deles como força de 

trabalho e mercado consumidor. Assim, a capital, como expressão do capitalismo, precisava 

reproduzi-lo estruturalmente. Mas cabe lembrar que medidas práticas em torno da integração 

eram tomadas de maneiras isoladas e pontuais, a exemplo do transporte coletivo. 

No aspecto qualitativo, outra mudança, no mesmo contexto, foi o início de um 

processo de verticalização da cidade em seu meio, enquanto se expandia horizontalmente em 

suas pontas, consolidando uma dinâmica que se desdobrou no aprofundamento da segregação 

socioespacial em Goiânia. Outra mazela se expunha com o crescimento da cidade.  

                                                           

11 Conurbação – fusão de áreas urbanas – é o processo que, segundo Villaça (2004, p. 51), “ocorre quando uma 

cidade passa a absorver núcleos urbanos localizados à sua volta, pertençam eles ou não a outros municípios. 

[...] Uma cidade absorve outra quando passa a desenvolver com ela uma ‘intensa vinculação socioeconômica’. 

Esse processo envolve uma série de transformações tanto no núcleo urbano absorvido como no que absorve”.  
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Goiânia, na década de 1970,ganhou formas da metrópole sob pressão do capital 

imobiliário. A segregação espacial se tornou uma realidade inerente ao processo de 

metropolização, sitiando a cidade, criando a seleção de lugares, elitizando alguns, separando 

outros e até mesmo estigmatizando locais e pessoas. 

O que defendemos não é que tal processo se delineou a partir da década de 1970, mas 

sim que a segregação espacial goianiense se intensificou efetivamente desde então, pois se 

expandiu para além das fronteiras da cidade. Isso porque entendemos que, desde seus 

primórdios, Goiânia segregava, como afirma Clarismar Gomes de Abreu ao analisar o 

romance Chão Vermelho12, escrito por Eli Brasiliense e ambientado na cidade de Goiânia da 

década de 1950 do século passado. 

 

Apesar da presença de mato ralo entre as casas no chão vermelho, fica 

evidente uma expansão das construções para além da cidade planejada 

inicialmente. Os vazios ou o mato ralo presentes no romance mostram que 

isso não foi motivado por abarrotamento dos primeiros bairros da cidade, o 

que poderia ter sido a razão do surgimento de novos bairros. Ocorreu, sim, 

pela dinâmica de ocupação territorial desenvolvida pelo Estado, que criou 

uma segregação espacial impressa desde a forma como implementou a 

ocupação da cidade ou reagiu às ocupações, tentando manter o plano inicial 

da cidade íntegro e longe das interferências que pudessem desfigurá-lo de 

sua essência primeira. A questão é que não foi possível ignorar por muito 

tempo as lateralidades dessa essência que, se em algum momento existiu, foi 

no entretempo da idealização ao início da materialização dessas ideias 

(ABREU, 2010, p. 46). 

 

Voltamos um pouco no tempo apenas para justificar nossa argumentação, pois, ao 

enfocarmos a segregação espacial, não negamos ou esquecemos dessa nuance na história da 

capital de Goiás que constitui parte essencial do processo de urbanização da periferia no 

mundo capitalista ― fenômeno abordado por Manuel Castells em seu livro Questão urbana 

(2000). O que queremos ressaltar é que algo que era local foi expandido para uma área de 

mais ou menos 40 quilômetros quadrados (MOYSÉS, 2004) e que Goiânia, como metrópole 

incompleta, entre 1970 e 1990dilatouum problema local, alcançando uma esfera além de suas 

fronteiras. A mazela se ampliou no ritmo do crescimento da cidade. Dessa maneira, Goiânia 

expressou, em seu processo urbanístico, uma característica intrínseca à urbanização latino-

americana, essencialmente como consequência da expansão do capitalismo. 

                                                           

12 Em sua análise de Chão Vermelho, Abreu (2010) busca perceber algumas características da cidade percebida e 

vivida pelas personagens e pelo narrador, a fim de compreender aspectos da cidade e a sociedade nos anos 

iniciais de Goiânia e como conviviam com suas contradições e ambivalências. 
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A urbanização latino-americana caracteriza-se então pelos traços seguintes: 

população urbana sem medida comum com o nível produtivo do sistema; 

ausência de relação direta entre emprego industrial e crescimento urbano; 

grande desequilíbrio na rede urbana em benefício de um aglomerado 

preponderante; aceleração crescente do processo de urbanização; falta de 

empregos e de serviços para as novas massas urbanas e, consequentemente, 

reforço da segregação ecológica das classes sociais e polarização do sistema 

de estratificação no que diz respeito ao consumo (CASTELLS, 2000, p. 99). 

 

A segregação se estendeu para o território metropolitano a partir da década de 1970. 

As populações mais pobres passaram a viver em precárias condições, em áreas ― a maioria 

ilegal ― distantes do centro urbanizado, sem acesso aos recursos necessários a uma vida 

digna, como educação, saúde e outros serviços. Essa situação nos levou a buscar, nesse 

período, a justificativa para o nosso referencial teórico, entendendo que foi nesse momento 

histórico que se manifestou com maior intensidade o espírito do capitalismo empreendedor, 

motor do crescimento da cidade e representado pelo incorporador imobiliário (MOYSÉS, 

2004) ― este se revelou como elemento central ao transformar a habitação em mercadoria, 

tanto para os grupos mais abastados quanto para os mais pobres. 

 

O incorporador imobiliário é o personagem central do processo de 

transformação da habitação em mercadoria. É quem comanda todo o 

processo, quem articula os demais atores, trabalhando com o capital próprio 

e de terceiro. [...] Para o construtor, o processo encerra-se com a construção 

da obra, mas, para o incorporador imobiliário, só quando as unidades são 

comercializadas (MOYSÉS, 2004, p. 169). 

 

Foi sob a tutela da “cidade mercadoria” que a metrópole goianiense se formou e foi 

nesse contexto ― o da mercadologização da cidade ― que surgiu o palco por nós analisado. 

Enxergamos nele um universo onde grupos sociais distintos se estabeleceram na urbe em 

expansão, de acordo com uma lógica de contradições e lutas na qual cada grupo, seja por 

privilégio ou exclusão, sitiou-se em partes da cidade, criando formas distintas de viver na 

metrópole. Essa separação, baseada na distinção de classe, é apontada por Pierre Bourdieu em 

seu livro A distinção: crítica social do julgamento (2013) e se revela em nossa pesquisa na 

forma de apropriação do espaço da cidade.  

Tal apropriação tende a criar fronteiras simbólicas entre os grupos sociais que habitam 

a metrópole de Goiás, limites que se manifestam em modos heterogêneos de viver a cidade, 

como aponta Michel de Certeau no livro A invenção do cotidiano (1994), no qual ele propõe a 

reflexão sobre o espaço urbano a partir de sua apropriação, em seu contexto amplo no espaço 

da cidade em si e em suas particularidades privadas. Segundo o autor, a relação dos 
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indivíduos com o espaço se dá a partir da apropriação feita a partir de práticas ― usos e 

táticas que dão sentido ao espaço (CERTEAU, 1994). No espaço nós nos expomos; ele nos 

representa.  

Em nosso trabalho, as formas de apropriação se ampliam e expõem mais contradições 

sociais inerentes à expansão da cidade de Goiânia no seu processo de transformação em 

metrópole, no sentido em que elas se tornam mais nítidas a partir da década de 1970. No 

percurso deste estudo, consideramos que “quanto menor a aglomeração, menor a diversidade 

de sua ecologia social; quanto mais populosa e mais vasta, mais diferenciadas a atividade e a 

estrutura de classes, e mais o quadro urbano é compósito, deixando ver melhor suas 

diferenciações” (SANTOS, 2005, p. 105). 

Entendemos que o capital imobiliário não se alimentou apenas da relação material da 

cidade em seu consumo, mas também de sua parte subjetiva no período indicado por Moysés 

(2004, p. 171) como “15 anos gloriosos”, quando a indústria da construção civil protagonizou 

o curso segregatório da expansão urbana goianiaense que já se estabelecia desde seus 

primórdios. Nessa trajetória, os aspectos subjetivos construídos na cidade que se segregou 

também foram colocados à luz, mostrando os grupos sociais que foram urbanisticamente 

separados no território e considerando que, num processo como esse, os grupos sitiados 

tendem a se ver e a se relacionar com a cidade de maneira diversa. 

Nos “anos gloriosos”, a segregação era simbolizada pela cidade do centro, que se 

verticalizava, com construções para atender a demanda das classes média e alta, e outra em 

crescimento horizontal, que anexava às suas fronteiras a área rural e as cidades que faziam 

limite com a capital. A primeira compunha o que podia ser chamado de cidade legal, enquanto 

a outra se ampliava como a “cidade ilegal”13, mas ambas sobre a égide do capital imobiliário 

que catalisava o anseio dos grupos sociais distintos que habitavam Goiânia: ter um espaço 

para morar. 

 

 

 

 

                                                           

13 Aqui, tomamos como cidade ilegal a parte da cidade que tinha restrições para construção de novos 

loteamentos. No desenrolar do trabalho, a expressão “cidade ilegal” será escrita entre aspas, pois sabemos que 

hoje essas localidades, antes ilegais, foram institucionalizadas segundo a lei. Mas, para o nosso trabalho, usar 

essa expressão é importante para entendermos como a expansão se deu espacialmente e até mesmo 

compreender por que antes era ilegal e atualmente não.  
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O espaço urbano de Goiânia e de alguns municípios de sua região 

metropolitana evidencia a existência de uma cidade fracionada e 

fragmentada. Assim, podemos dizer que, de um lado, existe a cidade legal e, 

de outro,a cidade ilegal ou não cidade. Ambas expressam a cidade concreta, 

real, flexível, que se metamorfoseia por obra e vontade dos homens 

(MOYSES, 2004, p. 196). 

 

Como expressão dessa vontade, a cidade de Goiânia de 1970 começou a dar rosto à 

metrópole que se institucionalizou em 1999. Por isso buscamos, em vinte anos anteriores, 

legitimar o nosso recorte temporal, procurando o ponto de partida dos problemas que esta tese 

se propõe a debater e que se traduzem nas formas heterogêneas de vivência na metrópole. O 

pensador alemão Walter Benjamin sugere que as cidades, ou melhor dizendo, as metrópoles, 

são a face do sistema econômico e social existente.  

 

Benjamin afirma que ‘o [x] das forças produtivas de uma sociedade não é 

determinado somente por suas matérias primas e instrumentos, mas 

também por seu meio ambiente’ e pelas experiências que uma tal sociedade 

aí faz. A cidade grande é, então, pensada como espaço social artificial — 

obra produzida de forma coletiva — cujo ambiente encapsula os elementos 

e produtos das estruturas econômicas e sociais modernas (VELLOSO, 

2010, p. 2). 

 

De uma maneira representacional, esses contornos dados ao rosto da metrópole que se 

institucionalizou posteriormente teve no surto imobiliário de 1970 o motor financeiro para a 

expansão das cidades “legal” e “ilegal”. A primeira foi mais beneficiada com os planos de 

financiamento mantidos pelo governo federal e com obras públicas para equipar as partes 

mais centrais da capital de Goiás, potencializando ainda mais o capital imobiliário nos setores 

da construção civil e da incorporação de imóveis. 

 

Nesta época existia grande estoque de lotes urbanos a ocupar. O Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH) estava em grande atividade (31 conjuntos 

habitacionais foram construídos) e a Lei de Zoneamento da cidade 

incentivava a construção de edifícios de apartamentos no Centro, no Setor 

Oeste e posteriormente, na parte sul da cidade [...] com a construção do 

Estádio Serra Dourada, o Autódromo Internacional e o Ginásio Rio 

Vermelho [...] que consolidaram muitas empresas (construtoras e 

incorporadoras) locais (PDIG14, 2000 apud MOYSÉS, 2004, p.171). 

 

                                                           

14 PDIG – Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia. 
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Contudo, a “cidade ilegal” também foi ampliada nos “15 anos gloriosos” com as 

políticas de financiamento federal para os programas de construção de imóveis para camadas 

mais baixas da população goianiaense. Segundo Moysés (2004), grande quantidade de 

conjuntos habitacionais foi construída na “ponta” do processo de expansão urbana, como Vila 

Redenção, Vila Alvorada, Vila União, Alfa e Beta, Novo Horizonte e Caiçara. 

Partindo desse contexto, defendemos o ponto de vista de que o projeto inicial de uma 

Goiânia planejada dentro dos moldes modernos e racionais de urbe foi completamente 

abandonado nesse processo de expansão urbana. O que era uma ideia de cidade que 

expressaria um projeto ideológico regional/nacional, transformou-se numa “fantasmagoria”, 

no sentido benjaminiano de interpretação social. Tal conceito nos ajuda a entender o que 

Milton Santos (2005; 2010), em suas obras sobre urbanismo, chamou de “psicoesfera”, ou 

parte subjetiva do interior de uma urbe. Se cada momento da história é “um sono repleto de 

sonhos” como disse Walter Benjamin (2007, p. 436), e se estamos tomando a expansão de 

Goiânia como a expressão do processo capitalista que se consolidou em Goiás, podemos 

então utilizar a reflexão do pensador alemão para desenvolver e justificar o ponto de partida 

de nosso recorte temporal, considerando aspectos subjetivos. Para Velloso (2010, p. 2), “a 

grande cidade era expressão da cultura da reificação no apogeu do capitalismo. As condições 

econômicas, sob as quais uma sociedade existe, determinam-na não apenas em sua existência 

material e na superestrutura ideológica ‘elas encontram também sua expressão’”. 

Fazemos a defesa, em nosso trabalho, de que o projeto de urbanização moderna 

planejada que Goiânia representava em seu início foi abandonado no momento em que a 

capital começou seu processo de metropolização. O que tinha nascido como “sonho e 

ousadia” (MOYSÉS, 2004, p. 111) nos idos de 1930 foi deixado de lado sob a pressão do 

capital imobiliário.  

Mas poderíamos questionar: essa realidade não existiu sempre? Ela não é inerente à 

história de qualquer cidade com o advento do capitalismo, principalmente “cidades novas” 

(SANTOS, 2010, p. 114) como Goiânia? A resposta seria sim. Todos os autores que fazem 

parte da bibliografia por nós consultada concordam com essa premissa, desde Engels, em seu 

texto clássico Para a questão da habitação, escrito entre maio de 1872 e janeiro de 1873, no 

qual ele afirma:  
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Esta falta de habitação não é algo próprio do presente, ela não é sequer um 

destes sofrimentos próprios do moderno proletariado [...] ela atingiu de uma 

forma bastante parecida todas as classes oprimidas de todos os tempos. [...] 

Aquilo que hoje se entende por falta de habitação é o agravamento particular 

das más condições de habitação dos trabalhadores que resultaram da 

repentina afluência da população às grandes cidades (ENGELS, 1993, p. 16). 

 

A partir dessa citação, voltamos a afirmar que não negamos que, em Goiânia, tal 

situação era intrínseca à cidade e que nosso recorte temporal se justifica pelo interesse em 

tentar perceber uma mudança na forma de produzir a cidade, considerando que as 

representações da cidade devem passar dos produtores do espaço — modelos construídos 

pelos urbanistas — aos habitantes, aos citadinos, na medida em que estes “actores passivos, 

embora dominados, são capazes de modificar, graças às suas práticas, o sentido atribuído aos 

objectos e aos locais urbanos” (RONCAYOLO, 1986, p. 478). 

No caso de Goiânia são poucos os atores sociais citados pela historiografia oficial em 

sua referência à construção da capital goiana: “Pedro Ludovico foi idealizador e o fundador 

de Goiânia. Atílio Correia Lima e Armando Augusto de Godoy elaboraram o projeto 

arquitetônico da cidade. Os irmãos Abelardo e Jerônimo Coimbra Bueno foram os 

construtores de Goiânia” (CAMPOS apud CHAUL, 1999, p. 107). 

O que sucedeu na capital de Goiás foi que esses produtores do espaço, que haviam 

começado sob a perspectiva de construir uma cidade moderna (1930-1959),acabaram por 

sucumbir à pressão econômica e desistiram de seu “sonho e ousadia” na década de 1970 para 

ceder lugar aos interesses do capital. A partir de então, a produção da cidade foi privatizada e 

a cidade mercadologizada se expandiu sobre a cidade que havia sido “sonhada”. Um novo 

“sono com outros sonhos” consolidou uma realidade que já estava essencialmente ligada à 

cidade desde sua gestação. O “sonho” de 1930 se tornou um pesadelo em1970. 

 

A ambição [...] por um projeto racional, representado pelos planos 

urbanísticos e arquitetônicos, indicavam claramente o projeto de 

modernização das elites regionais e nacionais. O discurso moderno, onde a 

precisão do zoneamento colocaria cada coisa em seu devido lugar, criando 

[uma cidade ideal], negava o retrato da sociedade que [a] criou, exatamente 

como o Frankenstein de Mary Shelley. A integração, presente nos discursos 

mudancistas, seja na escala regional ou mesmo nacional, não foi apenas uma 

estratégia para modernização, mas uma precondição para a reprodução da 

segregação (ARRAIS; PINTO, 2008). 
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Partir dessa situação para uma reflexão envolvendo a fantasmagoria benjaminiana é 

salutar, pois ela pode nos ajudar a analisar como essa transformação impactou no subjetivo e 

como isso se expressou no consumo do espaço urbano, um sonho que se estabeleceu como 

desejo ― não mais o da capital moderna no sertão ― de ter como e onde morar nessa cidade. 

Analisar esse momento como consolidação da fantasmagoria do projeto modernizador 

de Goiânia encontra, no conceito benjaminiano, legitimação teórica e uma perspectiva para 

sondar se essa mudança tem, na busca pela moradia e no direito a ela, algo mercantilizado 

pelo capital imobiliário e, com isso, o aprofundamento e a expansão do processo de 

segregação da cidade. As feições da metrópole que se consolidou em 1999 foram fortalecidas 

a partir de 1970, sendo a segregação socioespacial a principal delas. Assim, o processo de 

metropolização que se consolidou teve no desejo pela moradia um catalisador de novas 

formas de se fazer a cidade. 

 

O desejo pela mercadoria e a concomitante mercantilização do desejo 

caracterizam as experiências-chave da vida metropolitana, enraizadas na 

forma — mercadoria: esquecimento, reificação e fetichização. Os desejos 

utópicos encarnam sua atualização distorcida na arquitetura da cidade, 

particularmente em arcadas, estações, exposições e lojas de departamento 

com suas mercadorias refinadas. Estes edifícios, configuradores da paisagem 

urbana, quando criticamente compreendidos, desvelam a metrópole como 

lugar da loucura e da decepção, da ignorância e da desumanização, do mito e 

da miopia (VELLOSO, 2010, p. 8). 

 

No caso goiano, impunha-se o “sonho do imigrante em busca de um novo eldorado” 

(MOYSÉS, 2004, p. 151). Assim, Goiânia passou a ser gerida por esse desejo, como 

“matéria-prima” para a ação do mercado, substituindo a cidade em si por interesses 

individuais ou de grupos (vinculados à política e/ou ao capital). 

A cidade de Goiânia, como o “novo eldorado”, era a esperança para aqueles que 

estavam sendo excluídos do campo em razão da chegada da frente de expansão agrícola 

capitalista à Região Centro-Oeste. Ao se transformar em um entreposto daquela nova fase do 

capitalismo, a capital de Goiás delineava espacialmente a fantasmagoria daquele projeto de 

planejamento anteriormente almejado, tanto no aspecto da construção da cidade quanto no de 

apropriação dela pelos consumidores do espaço urbano. 

 

 

 



48 

 

Sabe-se que esse é o sonho dos desenraizados, que estão sempre em busca de 

uma vida melhor. A busca desse novo eldorado, entretanto, traz contradições 

que marcam profundamente os atores dessa saga. Paradoxalmente, 

possibilita o dinamismo econômico e o caos sócio-espacial por um lado, e, 

por outro, aventura, sofrimento e esperança de que a vida será melhor 

(MOYSÉS, 2004, p. 152). 

 

A cidade caótica ,catalisada pelo desejo da moradia, foi separada em duas cidades. A 

do centro, verticalizada e legal, trazia todos os privilégios que essa nova etapa proporcionava. 

Os equipamentos urbanos e os serviços eram centralizados nos bairros onde os espigões para 

as classes média e alta começavam a se fixar. Recursos eram destinados pelo Estado para a 

criação de uma infraestrutura de valorização para que, nessas áreas centrais, a possibilidade de 

valorização mercadológica de grandes proporções se concretizasse, pois obrigações do 

construtor eram atribuídas ao Estado, este já submetido às diretrizes do capital imobiliário. A 

partir de 1970, aquela cidade que representava um propósito ideológico foi submetida a uma 

urbe dos interesses econômicos, que são essência da capital goiana desde seus primórdios. A 

intensificação dessa situação tornou o processo de metropolização de Goiânia caótico, 

sucumbindo por total qualquer ideia de uma cidade realmente planejada. 

 

Um plano urbanístico, enquanto instrumento de orientação, presta-se a 

indicar o melhor caminho. É um risco num papel que se pretende 

transformar em realidade. Assim, uma cidade, enquanto projeto, não passa 

de um risco imaginário, de uma perspectiva utópica em busca de 

materialização. Ao se tornar realidade, entretanto, a cidade real distancia-se 

da cidade imaginada (MOYSÉS, 2004, p. 192). 

 

Essa afirmação de Moysés condiz com o que defendemos: a cidade colocada em 

prática se transformou em fantasmagoria da cidade projetada das primeiras décadas de sua 

existência. A cidade dos traços planejados foi cedendo espaço para a cidade-mercadoria, 

dividida em duas no início do processo de metropolização. A realidade urbana do centro 

(verticalizada) e a da ponta (horizontalizada) se estabeleceu. Enquanto o centro se desenvolvia 

para fins de valorização imobiliária, a ponta sofria com as questões típicas do processo de 

segregação socioespacial. Tal processo constituiu ponto crucial para a consolidação da cidade 

como fantasmagoria ― nela, a capital de Goiás carrega em si todas aquelas estruturas que já 

eram inerentes à sua concepção. Dona Gercina Borges já antecipava na década de 1930 para 

essa dinâmica que se consolidou na década de 1970, indicando que o que era planejamento já 

criava as condições para a segregação espacial: 
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Enquanto os vários setores de Goiânia propriamente dita foram delineados 

obedecendo aos mais modernos princípios da técnica urbana; enquanto as 

casas que aqui se constroem à risca dos preceitos de higiene e saúde [...] os 

barracos levantados no bairro Botafogo e na Vila Nova primam pela 

insalubridade e pela promiscuidade dos seus moradores (BORGES apud 

ABREU, 2010, p. 47). 

 

Arrais e Pinto (2008) acentuam que o crescimento demográfico da cidade ultrapassou 

as expectativas dos seus idealizadores: planejada para 50 mil habitantes, Goiânia superou esse 

número já na década de 1960. Outro aspecto importante, segundo os autores, refere-se ao fato 

de que o seu tecido urbano se expandiu “para além da escala local, contrariando os 

respectivos planos urbanísticos. Essa expansão para a periferia seguiu o modelo clássico, 

expulsando os pobres para áreas mais distantes e com pior infraestrutura e equipamentos de 

consumo coletivo” (ARRAIS; PINTO, 2008). 

Voltando à questão das mazelas, estas, que eram inerentes desde o princípio, com a 

expansão metropolitana ficaram a céu aberto. As populações mais pobres que, excluídas, 

foram obrigadas a ir para a periferia da cidade e para as cidades vizinhas em busca do sonho 

da moradia, buscavam realizá-lo em loteamentos irregulares, distantes do centro e da 

infraestrutura urbana. 

Moysés (2004) ressalta que, segundo algumas interpretações, em Goiânia, essa 

situação se deveu aos seguintes fatores internos: a legislação sobre o parcelamento do solo em 

vigor que exigia do loteador a implantação de infraestrutura; a proibição de lotear o norte da 

cidade por razões de preservação da bacia hídrica daquela região, destinada ao abastecimento 

de água da cidade; a existência de uma linha imaginária, que separava a zona de expansão 

urbana da zona rural, com objetivo de impedir o avanço sobre a zona rural. Externamente, os 

fatores estavam na falta de política urbana de caráter estadual para as áreas de grande 

concentração urbana e na ausência completa de controle dos municípios sobre a expansão 

desordenada de seus respectivos territórios. “Todos os fatores, combinados, impediam o 

crescimento da cidade, ao mesmo tempo em que favoreciam o capital à procura de novos 

mercados”(MOYSÉS, 2004, p.165). 

Essa explicação de Moysés resume as forças que empurraram Goiânia rumo ao 

processo de metropolização, ao abandono de uma gestão planejada desse movimento e, com 

isso, à fantasmagorização da cidade. Ao segregar os menos favorecidos, impelindo-os para as 

partes mais distantes, a cidade inseriu a esse processo (territorial e subjetivo) o desejo de 

moradia como justificador de tal expansão. Os menos favorecidos encontravam possibilidade 
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de moradia nos terrenos ilegais nas áreas mais distantes (zona rural) ou se instalavam em 

cidades ao redor da capital, nas quais as regras de abertura de loteamentos não eram tão 

rígidas. Era uma forma de acondicionar esse novo mercado consumidor. 

Desde seu início, Goiânia se promoveu e se produziu atrelada ao capital imobiliário, 

mas, especificamente na década de 1970,sucumbiu a esse agente, que se tornou o 

determinador do destino da capital. Habitar essa cidade se tornou algo a ser comprado ou 

vendido como um sonho, um desejo. Aquela entidade esteve incrustada na alma da urbe 

goianiense, ditando os rumos que a cidade tomaria a partir da expansão de suas fronteiras. Em 

síntese, a força do capital imobiliário se sobrepôs à força política. 

Constituiu-se, desde então, o fenômeno descrito por Moysés (2004): oque começou 

como planejamento científico (no mínimo) sobre o sertão virou mercadoria e, como tal, 

deixou de objetivar o bem-estar e o sentido de integração para se tornar algo consumível e a 

ser cultuado. A “cidade ilegal” foi o desdobramento espacial do sentido da cidade-mercadoria, 

onde bem-estar e integração social foram transformados em coisas a serem compradas. O que 

tinha, pelo menos no discurso, o propósito de trazer uma vida melhor, na verdade trouxe 

destruição e exclusão.  

A exclusão da cidade que se segregou fez com que os grupos excluídos começassem a 

ocupar as áreas distantes do centro, primeiro como um movimento espontâneo da realização 

do “sonho” de ter onde morar ― que até aqui demonstramos ter recebido atenção do capital 

imobiliário que arrefeceu a situação de separação social no espaço urbano da capital goiana 

―, depois com a invasão de áreas na cidade por movimentos que começavam a se organizar 

pelo direito de conquistar o direito de moradia. Esses invadiram terrenos nas partes da “cidade 

ilegal” e fizeram da disputa pelo direito à cidade a força motriz da capital que havia 

sucumbido ao capital imobiliário. 

 

O processo de urbanização da cidade realizou-se num ambiente conflitivo, 

em que a urbanização e invasão (ocupação de terras) caminham juntas. Num 

primeiro momento como um fato isolado, depois assumindo uma conotação 

política que explicitou, no âmbito municipal, as contradições do modo de 

produção capitalista (MOYSÉS, 2004, p. 23). 

 

Esse cenário de disputa foi o pano de fundo da capital de Goiás nos anos de 1980, a da 

cidade que se metropolizava em ritmo acelerado, sendo nesse contexto que o foco de nosso 

trabalho vai ganhando forma, pois foi na “cidade ilegal”, ou seja, nos espaços vazios que 
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estavam sob o controle do capital imobiliário, que a luta pelo direito de morar se situou, mas 

foi também nela que a elite, que anteriormente estava concentrada no centro, iniciou uma 

movimentação para essas áreas, nutrida pelo sonho da moradia, que aprofundou traços na 

fisionomia da metrópole que se estabeleceu, incompleta e caótica.  

 

1.2. Década de 1980: a metrópole incompleta se consolida como fantasmagoria 

 

As teorias do sonho benjaminianas nos oferecem o que seria a verdadeira “força 

histórica” a ser por nós interpretada, pois é nesse contexto que, como historiadores, 

propomo-nos a “assumir a tarefa da interpretação dos sonhos” (BENJAMIN apud 

ROUANET, 2004, p. 93). Os sonhos tomados como desejos se tornam uma peça 

fundamental para entender a história urbana de Goiânia na década de 1980 e como isso se 

desdobrou nas ações políticas e na apropriação da cidade. 

 

[...] o segredo do historiador é, com efeito, o seu olhar alegórico, capaz de 

destacar-se do ‘sonho coletivo’, fazendo-o dissipar, revelando as 

fantasmagorias aos que sonham e que, por isso, ainda ‘não são conscientes do 

saber’, vivendo, assim, um saber latente, um ‘saber sonhado’. O aguilhão do 

‘despertar’, fissurando a ilusão do progresso e das fantasmagorias de uma 

época que vive na esperança otimista do progresso e de sua continuidade, é 

justamente aquele que provoca o acontecimento, isto é, momento da abertura 

messiânica (CANTINHO, 2014, p. 7). 

 

A partir desse prisma, o estudo da cidade de Goiânia “oportuniza uma ‘iluminação’ no 

sentido que Benjamin propunha com sua ‘interpretação dos sonhos’, de revelação, 

inteligibilidade, cruzamento do dado objetivo (obra, traço, o sinal) com o eu-subjetivo (a 

leitura da representação)” (PESAVENTO, 1995, p. 281). A iluminação encontrada com a 

interpretação do projeto urbano goianiense no aprofundamento do processo de metropolização 

está na perspectiva que desde sempre ele desconsiderou (e desconsidera) grande parte da 

população.  

Ao tomarmos os sonhos como imagens de desejos, afirmamos que eles passam a ser 

mercadologizados, como tudo no capitalismo. Atualmente, Goiânia se aprofunda em 

fantasmagorias, mas repetimos (insistentemente) que essa nuance da cidade não é de agora. O 

projeto arquitetônico, desde a pedra fundamental, já estava fadado a se transformar em 

fantasmagórico, pois o que era sonho teve que sucumbir às demandas de desejos reprimidos, 
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existentes em seu interior e alimentados por políticos, moradores e, principalmente, 

especuladores, responsáveis por nutrir e lucrar com esses desejos. Graeff (1985, p. 16) diz que 

 

as intenções iniciais sofreram, assim que a cidade começa a crescer, as 

pressões da vida cotidiana, estabelecendo-se então o diálogo do pensamento 

original com as aspirações, necessidades e interesses dos moradores, dos 

administradores e, decerto, também dos ‘atravessadores’ que realizam a 

especulação imobiliária.  

 

A cidade-mercadoria que se consolidou na década de 1980 é a expressão máxima do 

que Benjamin (apud VELLOSO, 2010) coloca acerca do capitalismo. Seria ela a nova 

natureza do capital; seria nela que a cultura do capitalismo se reproduziria pela perspectiva do 

consumo. Aí está a chave para entender a dinâmica urbana de Goiânia como metrópole. O 

sistema de objetos inerentes à urbe é, para uma interpretação histórica com ajuda de 

ferramentas benjaminianas, as “imagens de sonho” (BUCK-MORSS, 2002, p. 66). Ao 

interpretá-las, podemos reconhecer as fantasmagorias e fazer uma crítica à metrópole 

goianiense em um aspecto mais amplo. 

A “cidade ilegal”15,palco de nossa pesquisa, é consequência de uma velha roupagem 

inerente ao processo de urbanização dentro da perspectiva capitalista que, em Goiânia, 

expressou-se pela sobreposição da cidade pensada pelo planejamento pela cidade concebida 

como mercadoria. Isso gerou impactos na maneira de gestar a cidade e teve implicações 

históricas pertinentes para análise. Em nosso caso em particular (e não único), a 

metropolização caótica se torna o efeito do processo urbanizador de Goiânia. Para Rolnik 

(1997, p. 14), “a ineficácia de normas urbanas em regular a produção da cidade é a verdadeira 

fonte para seu sucesso político, financeiro e cultural em um contexto onde a riqueza e o poder 

sempre estiveram concentrados”.  

Em outros termos, aqueles que são responsáveis pela consolidação do projeto 

urbanístico da cidade, revestidos da “aura”16 da autoridade, usam-na no sentido de favorecer 

os setores hegemônicos da cidade, representantes do capital, e excluir a maioria do “direito à 

cidade” (LEFEBVRE, 2001). Isso deve ser entendido como “processo permanente, que impõe 

                                                           

15 Zona de Expansão Urbana. 
16 O termo “aura” é usado aqui no sentido coloquial, corriqueiro, para referenciar uma sacralidade inerente a 

alguém ou algo. 
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rupturas no tecido social, ou seja, mantém, à margem do consumo e da cidadania, um 

contingente cada vez mais elevado da população brasileira” (MOYSÉS, 2004, p. 126). 

A partir dessa perspectiva, podemos entender como a cidade de Goiânia, na década de 

1980, consolidou a tendência que se intensificou a partir de 1970, da cidade que se 

metropoliza e transforma o projeto moderno de urbe em fantasmagoria, tendo a segregação 

espacial como principal resultado desse processo.  

A segregação espacial fomentada pela especulação passou a ser traço primordial na 

fisionomia metropolitana goiana a partir desse período ― um traço que se estabeleceu 

paralelamente ao processo de urbanização. Esse efeito, em Goiânia, foi representado por 

aquilo que se intensificava como mazelas de uma metrópole em formação, e isso acabou por 

transformar-se em problema político.  

A categoria político se encaixa em nosso referencial temporal, a partir do momento em 

que as disputas pelo espaço urbano se expressam por meio de práticas que se tornam mais 

incisivas, ou melhor colocando, politicamente conscientes, quando a expansão mercadológica 

da cidade pode ser iluminada na paisagem urbana. O que na década de 1970 se desenhou, na 

década de 1980 se consolidou como característica principal de nossa fisionomia urbana, e 

para nós, como historiadores, saber dar datas a essa fisionomia se faz necessário. Por isso, 

justificar nosso recorte temporal é tão importante para o exercício da pesquisa; afinal, 

“escrever a história significa dar às datas a sua fisionomia” (BENJAMIN, 2007, p. 518).  

 

A existência desses espaços ilegais dá a imagem da segregação social 

existente hoje na cidade de Goiânia. E esse não é um privilégio exclusivo de 

Goiânia, pois estudos realizados mostram que, se tomarmos o uso do solo 

em relação ao aparato urbanístico (legislação urbana) como exemplo nas 

médias e grandes cidades brasileiras, 50% das edificações são ilegais [...] 

(MOYSÉS, 2004, p. 195). 

 

Foi nesse contexto, no qual a urbanização se expandiu em um ambiente de conflito, 

que, ao se politizarem, os grupos mais pobres iniciaram movimentos de luta para satisfazer o 

desejo da moradia. Isso explicita as contradições do modo de produção capitalista de maneira 

aberta. Os atores sociais desse conflito eram, de um lado, o poder público (e também defensor 

de interesses particulares), e do outro, as massas segregadas que começavam a se mobilizar de 

maneira consciente. 

A partir da década de 1980, as reivindicações por melhores condições de vida tiveram 

a priori, como cerne, a luta pela moradia. Foi um reflexo intrínseco ao sistema estabelecido 
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(ancorado na dupla capital e urbanização) e à falta de habitação. Historicamente, o 

estabelecimento do capitalismo trouxe em seu núcleo a contradição entre capitalismo e 

habitação. No final do século XIX, referindo-se à Alemanha, Engels já chamava a atenção 

para essa dinâmica: “O tempo em que um velho país de cultura realiza esta transição ― ainda 

por cima acelerada por circunstâncias tão favoráveis ― da manufatura e da pequena empresa 

para a grande indústria é também, sobretudo, o tempo da «falta de habitações»” (ENGELS, 

1993, p. 12). 

A realidade da falta de habitações, como citou Engels, é um fato inseparável do 

processo de modernização e dos projetos urbanos capitalistas. Como mercadoria, a cidade 

transforma a moradia em imagem do desejo ou um sonho a ser perseguido por aquele que nela 

quer habitar. A moradia, ao ser convertida em sonho, dá para o especulador ainda mais poder 

de transformar a mercadoria em algo além do objeto por ter sido metamorfoseada em culto.  

A partir de 1980 até a década de 1990, às portas de se institucionalizar como 

metrópole, Goiânia assistia à marcha das populações mais pobres para a parte da cidade que 

era considerada ilegal ou para aqueles espaços vazios, alvos de especulação. Os conflitos 

entre as massas pobres e o poder público (nessa frente se incluem as imobiliárias) se deram na 

“cidade ilegal” que já se alargava desde a década de 1970. A metamorfose do sonho da cidade 

planejada era uma fantasmagoria. As mazelas e contradições se transformaram em conflitos 

na prática. 

Sabemos que na década de 1980 o Brasil passava por um importante momento político 

com a reabertura para a democracia e isso alimentou o já existente sonho de moradia. Na 

cidade, como lócus privilegiado do modo de produção capitalista, e no caso goiano, em 

particular, essas disputas se intensificaram em um espaço que expressava “o sonho da 

burguesia [que] se corporificava: o luxo do paraíso encobria o inferno da exploração” 

(KONDER, 1999, p. 93). 

Moysés (2004) acentua essa característica de Goiânia a partir da década de 

1980quando diz que, longe de tentar esconder, o poder público, atrelado ao capital 

imobiliário, instituiu políticas urbanas para consolidação de uma cidade que atraísse pessoas 

com condições de vida mais abastada, levando aos bairros mais requintados todo o 

equipamento urbano necessário para a valorização dos imóveis e para seduzir sujeitos que se 

moviam na direção desse requinte. “No discurso oficial, aparece como cidade-modelo, cidade 
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das flores17, ideal para se viver. De fato é essa sua aparência. No entanto, a cidade-aparência 

não consegue sufocar a cidade-essência que está oculta” (MOYSÉS, 2004, p. 199). 

Tal ação do poder público fez com que a fragmentação social do tecido urbano se 

acentuasse e, com isso, a fisionomia de Goiânia que se delineava nos anos 1970 se 

estabeleceu nos anos 1980 e a cidade ganhou suas feições de “não-cidade” (MOYSES, 2004, 

p. 197), aquela que durante muito tempo foi ocultada pela propaganda, ou minimamente 

citada, uma cidade invisível que ganhou atenção do público a partir do momento em que os 

grupos menos abastados iniciaram um processo de lutas pelo direito de habitar a cidade e de 

nela serem indivíduos participantes. Estes deixaram de estar na cidade para começarem a ser 

sujeitos que vivem a cidade. 

A cidade que se consolidou em 1980foi aquela que, a partir de então, passou a fazer 

parte do cotidiano dos goianienses como a capital fragmentada em territórios delimitados por 

ocupação de classes, com espaços urbanos divididos entre as camadas abastadas e aquelas 

mais pobres que buscavam moradia em loteamentos clandestinos e irregulares, como os 

mostrados na figura 04. 

 

                                                           

17 Para mais informações sobre os modelos de paisagem ou de imagens urbanas da capital de Goiás, 

recomendamos a leitura de ARRAIS, Tadeu Pereira Alencar. Goiânia: as imagens da cidade e a produção do 

urbano. In: CAVALCANTI, Lana de Souza (org.). Geografia da cidade. Goiânia: Alternativa, 2001. p. 177- 

235. 
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Figura 04: Distribuição espacial dos loteamentos clandestinos e irregulares em Goiânia (pontos escuros) 

 
Fonte: Moysés (2004, p. 216) 
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Foi nesse contexto que os grupos por nós pesquisados tiveram sua origem. Foi nesse 

palco que as contradições começaram a saltar aos olhos pela fisionomia urbana, marcada por 

contornos e espaços múltiplos nos quais tais grupos consolidaram formas de realizar o sonho 

da moradia em sua diversidade. Para nós, a década de 1980 é importante porque expõe as 

mazelas da urbe que se dividiu socialmente numa paisagem com espaços de ocupação 

dispersos. Nesse cenário, os indivíduos segregados são aqueles sem acesso aos recursos 

mínimos que dariam a eles, efetivamente, o direito à cidade, são os sujeitos que ocupam os 

loteamentos clandestinos e irregulares ― “territórios onde se localizam as parcelas mais 

desprovidas da população no que se refere a equipamentos sociais (creches, hospitais e/ou 

postos de saúde, escolas), renda, trabalho e lazer, onde não chegam as políticas de inclusão 

social de caráter integral” (MOYSÉS, 2004, p. 216). 

A fisionomia da capital goiana se consolidou em um palco onde os mais pobres e os 

mais ricos compartilham o mesmo território, porém distinto no que se refere às condições de 

vida e às possibilidades de viver a cidade. A fantasmagoria se expressa no fracasso em separar 

os grupos sociais espacialmente. O crescimento urbano fez com que esses grupos se 

aproximassem, mas o sistema de objetos os distanciou ― muitas vezes sem um mínimo 

contato. O capital imobiliário transformou a vida dos mais pobres em algo insalubre e até 

mesmo cercado de ameaças à sobrevivência, já que eles ocupam áreas de risco nas quais 

podem ocorrer desabamentos de terra e inundações, por exemplo. 

Nessa conjuntura, o capital urbano iniciou outro processo de exclusão dos mais 

pobres. Como vimos, na década de 1970,aqueles que não tinham condições se alocavam nas 

partes mais distantes da zona urbana (figura 05), que se consolidavam como zona de expansão 

urbana, na zona rural e também nas cidades que conformavam a rede metropolitana. 
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Figura 05: Zonas da cidade de Goiânia 

 
Fonte: Moysés (2004, p. 202) 
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A partir de 1980 essa expansão tomou as áreas rurais restantes no entorno de Goiânia 

e, no mesmo momento, o capital imobiliário se abriu com mais impulso para as regiões de 

expansão urbana, construindo nas antigas áreas de reserva de especulação. Para reforçar o 

discurso da cidade de qualidade de vida para aqueles que podiam pagar, a cidade vista se 

expandiu sobre a não cidade em um processo de limpeza social. Moysés (2004) narra o caso 

da construção da Avenida 136 que, indo em direção leste, encontrou como impeditivo a 

chamada “Invasão do Areião”, na margem dos córregos Areião e Botafogo. Mesmo com 

resistência, os moradores foram retirados e, com isso, a área do Jardim Goiás, que fazia parte 

dos antigos territórios vazios que eram alvos de especulação, começou a ser ocupada com 

mais vigor, consolidando na região um dos espaços mais valorizados de Goiânia com a 

construção de um shopping (o Flamboyant) e inúmeros prédios e apartamentos para os mais 

abastados da cidade.  

O sonho de melhor qualidade de vida era alimentado pelas ações do Estado e do 

capital imobiliário. A cidade legal se desenvolvia e se chocava com a “cidade ilegal”. Nesse 

jogo de contradições, a cidade fantasmagórica se alastrava, excluindo a cidade invisível. 

Enquanto, para uns, havia uma imensa oferta, formas e meios de moradia, para outros, esse 

sonho se tornava cada vez mais distante ou apenas seria conquistado por meio da luta.  

O capital imobiliário também avançou na exploração do sonho da moradia dos mais 

pobres ― esse era, de alguma forma, realizado longe dos requintes da cidade que crescia, 

fantasmagórica. Os menos aquinhoados tentavam, muitas vezes ludibriados pelos 

especuladores, conseguir local para morarem áreas irregulares, num movimento que Rolnik 

(1999, p. 100) denomina “urbanização de risco”18. 

Essa foi uma das formas encontradas pelo poder público para limpar a cidade da 

qualidade de vida, que crescia de forma surpreendente. O urbanismo de risco era também 

imposto para aqueles que não tinham dinheiro para habitar essa mesma cidade. Desde 1970, a 

invasão parecia ser a única forma de os pobres se inserirem espacialmente em Goiânia. “Esse 

movimento agravou-se na década de 1970 e teve como pano de fundo a questão da habitação, 

pois as mínimas condições para a reprodução do trabalho, dentre elas a habitação, não 

estavam disponíveis para as camadas mais pobres” (ARRAIS, 2011, p. 162). 

                                                           

18 “Urbanismo de risco é aquele marcado pela inseguridade, quer do terreno, quer da construção, ou ainda da 

condição jurídica da posse daquele território” (ROLNICK, 1999, p. 100). 
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Entretanto, a partir dos anos 1970 e fortemente nos de 1980, os mais pobres, que 

anteriormente faziam esse tipo de ocupação desordenada, passaram a fazê-la de modo 

politicamente consciente em uma conjuntura na qual o Estado fazia valer as regras do capital 

imobiliário. Os movimentos sociais pela moradia tiveram como carro chefe a ocupação da 

Fazenda Caveira ou Caveirinha (MOYSÉS, 2004; ARRAIS, 2011) na região noroeste de 

Goiânia, considerada área ilegal para ocupação, e obtiveram como resultado a conquista da 

moradia, dando origem aos espaços batizados Jardim Nova Esperança, Boa Sorte e Boa Vista. 

Outro caso é o do loteamento Vila Mutirão, onde os moradores que lutaram pelo 

sonho da moradia nos idos de 1980 foram nele inseridos com a montagem de casas feitas com 

placas de concreto, sem esquecer, como aponta Arrais (2013), os grupos que se assentaram 

nas margens do Botafogo e dos movimentos do Setor Universitário e do Jardim Novo Mundo. 

Esses são apenas alguns exemplos de como um dos nossos espaços de estudo, o Real 

Conquista, representa a continuidade de um movimento dentro do espaço urbano que já se 

desenhava desde o surgimento da metrópole de Goiás. 

A outra face da metrópole em sua formação está vinculada aos grupos sociais 

abastados, aqueles que viviam na cidade da qualidade de vida. Desde o início do processo de 

metropolização, os mais endinheirados buscaram formas de moradia que pudessem oferecer 

segurança e, a partir dela, distinção. Em Goiânia, essa procura foi canalizada para as moradias 

verticais ― uma maneira de viver na cidade que remete ao século XIX e que ganhou 

visibilidade no século XX a partir do Rio Janeiro e São Paulo. Foi nesse “cenário de 

crescimento avassalador, de mudanças e transformações políticas, econômicas e sociais que 

na primeira década do século XX se perceberá o processo de verticalização, em São Paulo e 

Rio de Janeiro e posteriormente para as demais cidades brasileiras” (FISCHER, 1994, p. 69). 

No caso de Goiânia, essa tendência se tornou contundente no processo de urbanização 

e da construção da metrópole de Goiás a partir do final dos anos 1960, e, desse panorama, não 

podemos desvincular a ação do capital sobre o espaço, visto que ela contribui para dar 

contornos à fisionomia da metrópole. 

 

A verticalização realiza espetacularmente a acumulação e a reprodução do 

capital, na cidade, aparecendo num dos lados da urbanização brasileira e na 

relação do vários agentes e diferentes tipos de capital. Nas estratégias e 

interesses mútuos para sua reprodução empregados, figuram o capital 

imobiliário, financeiro, fundiário e produtivo (BELLORIO, 2013, p. 24). 
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Goiânia surgiu então como “resultado da multiplicação do solo urbano” (SOMEKH, 

1997, p. 8). Essa característica, observada na figura 06, é a expressão direta da transformação 

do projeto moderno de cidade, idealizado pelos produtores de espaço na década de 1930, na 

fantasmagoria urbana que a capital de Goiás se tornou a partir do início de seu processo de 

metropolização. 

 

Figura 06: Centro de Goiânia verticalizado no final da década de 1960 

 
Fonte: Bellorio (2013, p. 63) 

 

O capital imobiliário foi o responsável por essa dinâmica e teve na figura do 

incorporador imobiliário o principal agente dessa expansão. O mais importante era construir 

uma imagem em torno do viver em prédios, como espaços de distinção. Defendemos o ponto 

de vista de que os grupos mais desenvolvidos economicamente tiveram as primeiras 

oportunidades de se distanciarem da cidade que os rodeava, como comentam Resende e 

Arrais (2011, p. 4): “Num contexto de violência crescente no país e de profundas 

desigualdades socioeconômicas, o status de se morar em um prédio também passou a estar 

associado à garantia de uma maior segurança”. 

Sob a justificativa da segurança, a cidade que se expandia verticalmente também se 

ampliava para outras áreas da capital, contribuindo ainda mais com o crescimento de Goiânia, 

principalmente para a região sul, onde estava concentrado o grande investimento do Estado 

em equipamentos urbanos. 
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Figura 07: No primeiro plano, o Setor Bueno; em segundo plano, o Setor Oeste, à esquerda da Avenida 85; e o Setor 

Central, à direita – década de 1980 

 
Fonte: Bellorio (2013, p. 89) 
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Essa dinâmica colaborava para separar as duas “Goiânias” existentes no interior da 

metrópole. Os equipamentos, que traziam em seu simbolismo a ideia de qualidade de vida, 

reproduziam-se em construção de praça se áreas de lazer para atrair consumidores do espaço 

dispostos a pagar por essas formas de morar. Entre 1970 e 1980, essa expansão fazia com que 

o choque entre essas duas cidades, intermediado pelo Estado, acontecesse, como foi o caso da 

abertura da Avenida 136. 
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Figura 08: Composição Municipal do Aglomerado Urbano de Goiânia, de 1980 a 1999 

 
Fonte: Arrais et al. (2013) 
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No mesmo momento, outra forma de viver na cidade se estabelecia em Goiânia. Nas 

áreas de expansão urbana, grupos com melhores condições de vida começaram a se isolar em 

conjuntos de casas cercadas por muros. Acreditamos que essas novas maneiras de viver a 

cidade se tornaram a expressão máxima de seu processo de fantasmagorização. A elite, 

preocupada em se distinguir, optou por uma autossegregação espacial que funcionou como 

motor da expansão urbana. A classe privilegiada economicamente criou um enredo 

fantasmagórico de pertencer à cidade, estando longe dela, no que tange a serviços, lazer e 

bens culturais, pois esses componentes podem estar inseridos dentro dos muros. 

 

[...]formando o que se denomina de gentrification, que quer dizer 

emburguesamento, exprimem a dinâmica de povoamento por parte de 

estratos sociais de alto rendimento, o que confere ao termo status de nobreza. 

Assim, há que se destacar, nas zonas de inclusão, a existência de uma 

pequena, mas crescente, parcela da população numa situação diferenciada e 

privilegiada, que são os moradores dos chamados condomínios horizontais 

fechados (MOYSÉS, 2004, p. 221). 

 

Esse novo estilo de vida nos ajuda a estabelecer uma ponte com o último momento de 

nossa justificativa do referencial temporal, ou seja, a consolidação do processo de 

metropolização de Goiânia. 

 

1.3 A caminho do século XXI: a metrópole incompleta se institucionaliza 

 

Entramos na última parte do século XX com uma metrópole institucionalizada e, a 

partir de então, a cidade que se expandiu se metamorfoseou em fantasmagoria.  

A metrópole, que se consolidou e vem se desenvolvendo e tornando extremas as 

contradições inerentes às sua realidade ―dentro desse contexto reflexivo acerca do espaço 

urbano na entrada do século XXI ―, foi dividida em duas zonas: uma de exclusão ―“já que 

tanto o Governo Estadual quanto o Municipal não tem produzido políticas de inclusão social 

capazes de reverter o contexto social em que vivem” (MOYSÉS, 2004, p. 221) ― e outra de 

inclusão, aquela que recebe todo o equipamento urbano e se ajusta aos discursos da cidade da 

qualidade de vida. Esta, não homogênea, dilata-se pela região metropolitana de Goiânia e tem, 

no cenário da inclusão, o condomínio fechado como melhor expressão.  

Fruto de uma dinâmica global, os condomínios se tornaram o símbolo de uma 

padronização das novas formas de viver a cidade. Segundo estudiosos desse fenômeno da 

urbanização, a autossegregação é um fator inerente a essa prática e as justificativas são as 
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mesmas existentes no contexto urbano de épocas passadas: afastar-se dos perigos que a cidade 

traz com seu crescimento. As pessoas “querem sobreviver fora da cidade partida, fragmentada 

e tentam formar, nesses condomínios, uma cidade defensiva” (MOYSÉS, 2004, p. 221). 

Essas áreas de autoexclusão aumentaram em quantidade com a consolidação da 

metrópole incompleta de Goiânia. Na década de 1990, oito parcelamentos dessa natureza 

foram autorizados (MOYSÉS, 2004), o que revela que essa dinâmica urbanística é um reflexo 

direto da metrópole que se estabeleceu e na qual 90% da população se tornou urbana, segundo 

o Censo de 2000do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em resumo, 

finalizamos o século XX e iniciamos o século XXI com quase toda a população morando em 

um espaço totalmente urbano. 

Isso impacta na maneira como a população passa a se estabelecer na cidade. Uma das 

nuances interessantes desse processo é como a periferia vem sendo ocupada a partir dos anos 

de 1990. Além da tradicional configuração social, tendo como base os excluídos da cidade, 

temos o incremento no número de condomínios verticais e principalmente horizontais nessas 

regiões, fazendo com que os equipamentos urbanos cheguem até eles. Mas isso encarece a 

manutenção da sobrevivência nessas áreas, precarizando ainda mais as condições de vidados 

menos abastados que ali vivem. Outra característica deste processo é a intensa migração do 

Norte e Nordeste para a Região Metropolitana de Goiânia em busca de melhores condições de 

vida.  

Como resultado do encarecimento da terra, esses migrantes, em sua maior parte 

pobres, têm a opção de estabelecer-se nas cidades do entorno de Goiânia, melhor dizendo, em 

sua periferia. Coma expansão dos condomínios, que, com seus muros, adentraram nas zonas 

de exclusão, com a pressão capitalista e a explosão imobiliária do final da década de 1990, 

aprofundaram-se ainda mais as crises internas da região metropolitana.  

É nesse cenário que os nossos objetos de pesquisa se desenvolveram: o primeiro, um 

assentamento popular onde foram acomodados os moradores que protagonizaram uma das 

maiores ocupações populares na cidade, no bairro Parque Oeste Industrial. Os invasores 

foram expulsos em uma das mais conflitantes operações policiais para desocupação de área 

particular na história de Goiânia, o que demonstra como o Estado e o capital imobiliário se 

articularam no processo de exclusão, expulsando milhares de famílias para uma área distante 

da cidade no início do século XXI.  
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No local viviam “2,5 mil famílias. Todas ganharam a casa após um dos episódios mais 

violentos da capital: a desocupação no Parque Oeste Industrial, em 2005. Na ocasião, uma 

ordem judicial determinou que as três mil famílias fossem retiradas de uma área particular que 

haviam ocupado” (G1GLOBO, 2013a). 

Esses moradores foram assentados no Residencial Conquista, na região sudoeste da 

capital, no limite do território municipal, como reflexo das políticas de Estado em relação aos 

mais pobres dentro do espaço urbano Região Metropolitana de Goiânia. 

O segundo, a nova forma dos grupos mais abastados da urbe se estabelecerem na urbe, 

os condomínios fechados de luxo, que em nosso caso é o Jardins Madri fundado em 1999 

(ano de institucionalização da metrópole Goiânia) por representar essa dinâmica em expansão 

na região Metropolitana de Goiânia, mostrando como mundos tão próximos territorialmente 

sejam distantes socialmente fazendo com que as contradições no interior da metrópole tenham 

uma nova nuance e com isso transformando o interior da metrópole e consolidando a face 

fantasmagórica da capital de Goiás. 
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CAPÍTULO 2 

REAL CONQUISTA: UMA HISTÓRIA DE LUTA PELO DIREITO DE MORADIA 

 

2.1 Metropolização e luta pela moradia: um caso e uma história 

 

Meu nome é Rosilene Rodrigues dos Santos, e aqui eu deixo bem claro a 

minha história né, a história, um exemplo de vida que as pessoas humildes, 

que às vezes o governo não dá chance para as pessoas terem sua própria 

moradia e ter que fazer o que nóis fizemos, invadir, terra. Realmente, não é 

invasão. Porque aquele que não tem uma condição de comprar um lote ele 

não tá invadindo, ele tá tomando posse do que é dele, né. 

 

As entrevistas aqui utilizadas foram a nós concedidas em 2008, durante pesquisa 

desenvolvida para produzir dissertação de mestrado19. Dona Rosilene20, em sua fala, 

expressou de uma maneira muito direta e doce a representação da conquista da moradia por 

alguém que não tinha acesso a recursos para adquirir a casa própria. Ela se empoderou no 

espaço urbano com a conquista da moradia. Buscamos em sua fala uma introdução ao que 

neste capítulo vamos expor. Dona Rosilene representa o desfecho de um dos momentos mais 

trágicos na luta pela moradia em Goiânia: a expulsão dos moradores do Parque Oeste 

Industrial em 2005 e a batalha para garantir o direito de viver a cidade a partir da conquista da 

moradia.  

Dona Rosilene pertence a um contexto mais amplo, que em Goiânia é parte inerente de 

sua história. As invasões estiveram vinculadas à essência da metrópole goianiense desde seu 

início, em sua construção. Aqueles que trabalharam na construção da metrópole eram 

amontoados às margens do Córrego Botafogo, longe da cidade que tinha pretensões de 

representar a modernização do processo de ocupação do território brasileiro. 

O nosso objeto de estudo é um desdobramento da dinâmica urbana que se intensificou 

a partir do início do processo de metropolização de Goiânia. As invasões se tornaram parte 

integrante desse processo a partir do momento em que a cidade que se expandia agregou os 

espaços segregados. Apesar do olhar de desconfiança que sempre existiu em relação aos seus 

moradores, essas ocupações de terra deixaram de ser uma “coisa escondida” e passaram a 

compor a paisagem urbana da cidade (MOYSÉS, 2004, p. 233). 

                                                           

19 Mestrado em Geografia pela Universidade de Brasília (2010). 
20 Fontes orais – Indivíduo 6, entrevista na íntegra. 
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Essa situação já se desenhava desde o final da década de 1960 com a intensa chegada 

de migrantes em busca de melhor situação de vida. Isso fez com que aqueles que não tinham 

condições ocupassem áreas ociosas, num primeiro momento, no perímetro rural 

(posteriormente área de expansão urbana), e na década de 1970, com o início da 

metropolização, nas cidades do entorno de Goiânia. 

Para o nosso trabalho se torna importante frisar que tomaremos o momento em que 

esse processo de ocupação se tornou político, considerando que os indivíduos envolvidos 

nesse movimento começaram a agir de maneira coletiva, como forma de pressionar os órgãos 

públicos para implantação de uma política que os inserisse no espaço da cidade e lhes 

garantisse acesso aos seus equipamentos. 

Esse movimento de ocupação se tornou político, como aponta Moysés (2004), à 

medida que esses indivíduos buscaram, nas invasões, os mecanismos necessários para se 

recolocarem como cidadãos que têm direitos e deveres. E a primeira luta foi aquela pelo 

direito de ter uma moradia. No decorrer da fala de dona Rosilene, um dos aspectos que nos 

chama atenção é que, a partir do momento em que conquistou um dos direitos básicos de um 

habitante da cidade, o da moradia, ela se sentiu inserida em uma ótica cidadã: 

 

[...] depois que eu tive minha casa ficou tudo mais fácil. Eu abri crédito na 

loja, eu fui mais bem vista nos lugares, até pra arrumar faxina, que eu 

trabalho de faxina agora, entendeu? Que eles quer endereço, quer saber onde 

você mora, de aluguel você não tem essa [...] não tem, você entendeu? Uma 

casa é tudo, pra sua família é tudo. 

 

Ao buscarmos, nesses fragmentos da fala de dona Rosilene, legitimação para nossa 

exposição, temos como perspectiva fazer uma interpretação a partir de um olhar alegórico. A 

alegoria, para Benjamin (1994, p. 25), tem a função de “treinar” o olhar no sentido de 

“escovar a história a contrapelo” e trazer à tona a perspectiva dos fatos a partir do ponto de 

vista dos vencidos. 

 

[...] você criar um filho debaixo de um teto, saber que aquilo la é seu, não vai 

chegar a qualquer hora uma pessoa na sua porta “olha venceu o aluguel, se 

não pagar você vai ter que sair”. [...] arrancando seus trem, quebrando tudo e 

depois que eu tive minha casa ficou tudo mais fácil, eu abri credito na loja, 

eu fui mais bem vista nos lugares, até pra arrumar faxina, que eu trabalho de 

faxina agora, entendeu? Que eles quer endereço, quer saber onde você mora, 

de aluguel você não tem essa [...] não tem, você entendeu? Uma casa é tudo, 

pra sua família é tudo (Rosilene, 2008). 
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O olhar alegórico nos permite enxergar além do que o discurso moderno nos impõe e 

ver além do que “a cidade que você vê” propõe. Esse olhar nos possibilita enxergar que as 

imagens de desejos ou sonhos no mundo capitalista são um desdobramento do culto à 

mercadoria; nesse caso, a luta pela moradia, pois, ao consegui-la, acredita-se estar 

pertencendo ao espaço da cidade. Endereço, bairro, são símbolos que foram engendrados na 

crença de pertencer à cidade.  

A fala de dona Rosilene se encaixa em nossa argumentação porque, nos movimentos 

que ganharam corpo a partir de 1980, os moradores, de maneira organizada, reivindicavam 

melhorias de equipamentos urbanos, mas também o acesso a deveres que podem ser 

considerados a chave de empoderamento sobre o espaço urbano pela via institucional, como, 

exemplo, o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), já que “o pagamento 

de taxas municipais e/ou estaduais, ao mesmo tempo em que constituía dever, dava-lhes, 

segundo sua lógica, direito sobre o espaço ocupado e por eles construído” (MOYSÉS, 2004, 

p. 234). 

Outro aspecto da luta pela moradia é a forma como esses indivíduos, mediante um 

processo de conscientização, buscaram se afastar dos estigmas criados em torno daqueles que 

lutam pelo direito à cidade pelo viés da ocupação. Eles se negaram a se identificar com a 

alcunha de “invasores”; ao invés disso, adotaram a qualificação de posseiros ― no caso do 

espaço urbano, “posseiros urbanos”. Acreditamos que, ao romper com esse estigma, os 

moradores já marcaram uma posição política de não admitirem ser vinculados a uma 

identificação que reproduz as condições materiais da cidade: o invasor é tido como aquele que 

está marginalizado, o excluído, o posseiro, aquele que luta para apoderar-se do espaço urbano.  

Retomamos uma das partes da fala de dona Rosilene para acentuar como essa situação 

se torna intrínseca ao discurso dos que participam de movimentos sociais de luta pelo direito à 

moradia:  

 
O governo não dá chance para as pessoas terem sua própria moradia e ter 

que fazer o que nóis fizemos, invadir, terra. Realmente, não é invasão, 

porque aquele que não tem uma condição de comprar um lote ele não tá 

invadindo, ele tá tomando posse do que é dele, né? Nós pagamos impostos, 

nós compramos, nós somos pessoas humildes. 

 

Na fala de um indivíduo, podemos encontrar os desdobramentos inerentes a um 

movimento que teve início de maneira efetiva na década 1980. Dona Rosilene explica a 

diferença entre invasão e posse, e que tal desses atos, na verdade, não seria algo fora da lei, 
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mas resultante das condições sociais que a cidade-mercadoria impõe aos mais pobres. Essa 

situação foi exposta em reportagem publicada pelo jornal O Popular sobre uma “invasão” no 

final da década de 1980, confirmando que tal ação e seus motivadores são sempre os mesmos.  

 

Os invasores são pessoas carentes e alegam não possuírem moradia e nem 

dão conta de pagar um aluguel. Osvaldino Pereira da Silva, a esposa os seus 

10 filhos (a maior parte crianças) resolveram voltar para o lote de onde 

foram despejados sexta-feira. Ele, que é aposentado e obtém como única 

renda da família NCz$ 63,00, disse preferir correr o risco de ser novamente 

desalojado, porque não tem condições sequer de alimentar seus filhos, 

quanto mais pagar aluguel. Na mesma situação se encontra Anísia Pereira 

Silva, 52 anos, nove filhos e salário de NCz$ 60,00. ‘Se não deixarem a 

gente ficar aqui, o Governador deveria, pelo menos, ver um lugar para 

morarmos’ (O POPULAR, 1989, p. 16). 

 

A perspectiva alegórica nos possibilita suspender a ordem no discurso estabelecido, 

buscar o reprimido, o oprimido, e lhe dar voz ao penetrar no interior da ordem que o 

progresso propõe e com isso perceber a verdadeira face da realidade do nosso objeto de 

pesquisa e a real historicidade inerente ao contexto. 

 

Ao passo que no símbolo, com a transfiguração do declínio, o rosto 

metamorfoseado da natureza se revela fugazmente à luz da redenção, a 

alegoria mostra ao observador a facies  hipocrática da história como 

paisagem primitiva e petrificada. A história, em tudo o que contém é 

prematuro, sofrido e malgrado, exprime-se desde o início num rosto, não 

numa caveira (BENJAMIN, 1984, p. 188). 

 

Podemos, a partir do olhar alegórico, colocar luz sobre essa parte que fica obscura sob 

os escombros da história, podemos dissipar as ilusões que, em forma de fantasmagoria, 

permeiam a relação de indivíduos com o espaço urbano goianiense. A fala de dona Rosilene, 

moradora do Real Conquista e participante de um movimento pelo direito à moradia, torna-se 

uma mônada de um universo maior, de um contexto mais amplo. Ao nos referirmos a ela, 

podemos vê-la como expressão de um luta que se intensificou nos idos de 1980, pois os 

movimentos de ocupação expuseram as contradições características do processo de 

metropolização de Goiânia.  

A realidade que se estabeleceu na década de 1980 foi a seguinte: paralelamente ao 

crescimento metropolitano goianiense, observava-se o aumento do número de ocupações de 

áreas particulares com objetivo de estabelecer moradia pelos mais pobres; quanto mais a 

metrópole se expandia, mais as mazelas urbanas ficavam expostas, mesmo que o discurso de 



72 

 

poder tentasse, de todas as formas, mascarar essa realidade e políticas de Estado tentassem 

afastá-la da cidade aparência. Nada evitou que as ocupações se tornassem características da 

fisionomia metropolitana goianiense. Segundo o Instituto de Planejamento Municipal de 

Goiânia (Iplan) ― órgão que corresponde à atual Secretaria de Planejamento ―, na década de 

1980 se constatava uma realidade de ocupações paralela à expansão de Goiânia, que envolvia 

 

uma população pobre, marginal, favelada, registrando-se núcleos em 

processo de crescimento nos seguintes locais de sítio urbano da capital: Setor 

Bonfim, Vila Mooca, Setor Bela Vista, Jardim Novo Mundo, Vila Boa, 

Jardim Goiás, Setor Universitário, Vila João Vaz, Setor Urias Magalhães, 

Setor Aeroviário, Vila Abajá, Setor Rodoviário, Setor Ferroviário e outros 

(IPLAN, 1980, p. 9). 

 

A aparência que Goiânia, na mesma época, tentava construir, trazia em si os mitos que 

a sociedade capitalista constrói. “A cidade que você vê” é aquela que deve se impor às outras 

imagens de cidade que possam existir. O olhar alegórico serve para destruir esses mitos e com 

isso tornar transparentes as mentalidades que se instalam no momento. Então, pelo alegórico, 

Benjamin propõe um método para servir de antídoto a tal circunstância: “É preciso mostrar na 

alegoria o antídoto contra o mito” (CANTINHO, 2003, p. 178).  

Estamos falando do mito da cidade da qualidade vida e das oportunidades construídas 

no interior de uma cidade contraditória, aquela que, pelo discurso, não deixava que, 

incessantemente, massas de migrantes chegassem em busca dessa cidade da aparência 

mitológica, mas que em realidade negava aos pobres seu estabelecimento na urbe. O geógrafo 

Tadeu Arrais (2013, p. 166) resume de maneira bem clara essa dinâmica, na qual a metrópole, 

desde seu surgimento, “ao mesmo tempo que [...] atraía, também expulsava” para a periferia e 

para as cidades fronteiriças da capital, como mostra a tabela 02. 

 

Tabela 02: Taxas de crescimento geométrico da população de municípios selecionados na Região 

Metropolitana de Goiânia 

Município 1970 - 1980 1980 - 1991 1991 - 2000 

Goianira 2,09% 5,07% 6,00% 

Senador Canedo 1,14% 20,62% 9,27% 

Trindade 3,12% 5,28% 4,93% 

Aparecida de Goiânia 19,23% 13,89% 7,30% 

 Fonte: Arrais (2013, p. 167) 
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A alternativa de ocupação de terrenos particulares vazios na Região Metropolitana de 

Goiânia (RGM) se expandiu como a própria metrópole. Essa prática, que se politizou na 

década de 1980, pode ser tomada como resposta dos excluídos da cidade a um processo que 

essencialmente era excludente, primeiro pelos altos aluguéis cobrados na capital e depois pela 

distância dos equipamentos que se centralizavam em áreas privilegiadas da urbe. Em seu livro 

Goiânia: metrópole não planejada, Aristides Moysés afirma que,  

 

com o passar do tempo, passaram a ocupar espaços privilegiados na malha 

urbana, acabando por se constituírem numa forma alternativa de os 

moradores se manterem próximos do mercado de trabalho e de alguns 

equipamentos urbanos, como energia elétrica, transporte, pavimentação e 

etc. (MOYSÉS, 2004, p. 235). 

 

Em resumo, a partir da década de 1980, as ocupações justificadas pelo direito 

prioritário de moradia trazia a luta por outros direitos à cidade. Essa dinâmica acabou 

forçando um grande número de indivíduos a resolver seus problemas em relação à urbe pelo 

artifício da ocupação, um tipo de ação que levou os seus atores a entrar em confronto com o 

poder público, expondo a face fantasmagórica da metrópole que buscava ser mitologicamente 

a da moderna qualidade de vida, mas guardava em seu interior a cidade da desigualdade e das 

mazelas de uma metrópole incompleta. O olhar alegórico proposto por Benjamin nos 

possibilita, por meio desses dados, perceber o que é velado e, a partir disso, como a 

fantasmagoria metropolitana de Goiânia se estabeleceu. 

 

O velado não possui per se conteúdo, só podendo apresentar-se e ser visto 

pela linguagem como forma mítica. A consciência mítica somente pode ser 

apresentada como algo alienado à própria consciência interna da obra. Isso 

explica o teor coisal e sua aparência: apenas como linguagem a consciência 

mítica tem forma, e através da alienação do poder das forças naturais pode o 

destino mítico prevalecer sobre as ações humanas (SOUZA JÚNIOR, 2007, 

p. 179). 

 

Com o método do olhar alegórico, Benjamin ainda nos dá possibilidade de entender a 

história em sua complexidade de construção. Ao rompermos com os mitos, ou com aquilo que 

está velado, podemos compreender os discursos de poder existentes. No nosso caso, o olhar 

alegórico nos ajuda a entender como os moradores do assentamento Real Conquista estão 

ligados a um contexto de luta inerente à urbe desde os idos de 1980, o da luta consciente pelo 

direito à cidade. E essa luta expõe o que é oculto e ilumina o que o fantasmagórico da 

metrópole ilude.  
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Os movimentos sociais de luta pelo direito à moradia, a partir da década de 1980, 

revelam esses mitos e, com olhar alegórico, nós os desconstruímos, dando-nos a possibilidade 

de entender a “desoladora fisionomia do cotidiano da época” (BOLLE, 1994, p. 126), onde 

tudo é transformado em mercadoria, da maneira mais brutal possível ― em nosso estudo de 

caso, simbolicamente ― e nas práticas dos produtores do espaço (Estado e capital). 

 
De modo cada vez mais brutal, os objetos e o meio ambiente assumem 

feição de mercadoria. Ao mesmo tempo, a publicidade trata de ofuscar o 

caráter mercantil das coisas. À transfiguração enganadora do mundo da 

mercadoria contrapõe-se sua transposição para o alegórico. A mercadoria 

procura ver seu próprio rosto (BENJAMIN, 1985, p. 135). 

 

Bolle (1994) acentua que Benjamin vincula o mito à mesma esfera semântica do poder 

e da violência. O que queremos dizer é que os envolvidos nos movimentos de ocupação se 

lançaram em uma intensa caminhada de luta e violência. Essa leitura ainda nos permite 

entender como o poder inserido na cidade, em nome do capital, transformou a justiça em uma 

ferramenta de imposição das vontades dos representantes do capitalismo na esfera do Estado.  

 

A institucionalização do direito é institucionalização de poder e, nesse 

sentido, um ato de manifestação imediata da violência. A justiça é o 

princípio de instituição divina de fins, o poder (Mach) é o princípio de 

toda institucionalização mítica do direito (BENJAMIN apud BOLLE, 

1994, p. 112). 

 

Na cidade que exclui, a justiça se torna uma justificativa para a violência. Sob uma 

noção mítica do direito, tal concepção serve para velar os interesses de poder existentes na 

cidade. Poderes que buscavam excluir da cidade os mais pobres passaram a ser contrapostos 

pelos movimentos de ocupação dos anos de 1980, começaram a expor as mazelas da 

metrópole incompleta, iluminar as ilusões do espaço urbano fantasmagórico em expansão. 

 

Sob a proteção de mais de 100 soldados da Polícia Militar e quase 30 cães 

amestrados, cinco caminhões da Comurg [Companhia de Urbanização de 

Goiânia] retiraram ontem à tarde os invasores do Jardim Boa Sorte, ocupado 

na tarde de quinta-feira sob a alegação de que estavam seguindo orientações 

do próprio prefeito Índio do Brasil Artiaga. Até as 17 horas, o saldo da 

operação limpeza era de três tiros disparados gratuitamente por um soldado, 

um invasor e um cinegrafista da Televisão Anhanguera com ferimentos 

leves, consequentes de mordidas de três cães e três prisões O POPULAR, 

1981, p. 6). 
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A maioria das mais de 300 pessoas que estavam na área fugiu para a 

periferia do Jardim Nova Esperança, invadido em julho de 1979, onde 

pernoitou. Por volta das 18 horas, eles formaram uma comissão para 

conseguir alimento e remédios para algumas pessoas doentes que estão a 

quatro dias sem alimentação. Hoje eles deverão reunir-se no Centro 

Comunitário do Jardim Nova Esperança para discutir o futuro (O 

POPULAR, 1981, p. 6). 

 

A cidade atrelada ao capital é violenta com os mais pobres. Com suas instituições de 

poder e política, a cidade-mercadoria usa várias formas de violência contra os excluídos do 

espaço urbano. Como já colocado, a prática de nominar aqueles que estão em posição de 

invasores já se encaixa nas formas como a cidade-mercadoria reprime os mais pobres. A outra 

é por meio da violência no sentido puro, na qual a agressividade atenta contra a vida daqueles 

que ocupam áreas na metrópole goianiense, ou seja, os atos de violência contra os mais pobres 

tendem a ser simbólicos e na prática.  

Em nosso trabalho, o que fica claro é que as práticas violentas de repressão contra os 

movimentos de ocupação consolidaram ainda mais a mobilização. Os indivíduos inseridos nos 

movimentos populares, em uma situação de vulnerabilidade e sob a opressão das forças 

institucionais (e algumas vezes não institucionais, como jagunços contratados pelos 

proprietários de terras), buscaram, na mobilização, formas de se protegerem.  

Concluímos que, nessas situações, na luta pelo direito de moradia, quanto mais a 

opressão se instituía, mais a mobilização se dava de maneira mais consciente, pois, nos atos 

de violência, havia uma iluminação da real situação espacial na qual os indivíduos estavam 

estabelecidos. Aqueles que mais se distanciavam de uma conscientização política sobre as 

ocupações, ao serem oprimidos, tomavam ciência do processo. A violência das forças 

políticas institucionais da cidade-mercadoria conseguia o efeito contrário ao esperado: ela 

tinha como objetivo reprimir para consolidar uma política de exclusão, mas se transformou 

em um elemento politizador. Mesmo sob repressão da polícia, as mulheres posseiras do 

Jardim Boa Sorte expressaram como esse viés de politização se estabeleceu e se tornou a 

grande característica dos movimentos populares de direito à cidade na década de 1980.  

 
Por mais de duas horas, mulheres e crianças choraram e gritaram para que a 

polícia fosse embora ou deixasse-os em paz. Impassíveis, os soldados, sob o 

comando do capitão e advogado Franco, presenciaram as cenas de 

lamentações sem deixar seus postos. Como a polícia não saiu, os moradores 

passaram a cantar partes do Hino Nacional e do Hino da Bandeira, além de 

exigirem que a mesma medida fosse tomada contra os invasores da Rua 115, 

no Setor Sul, no Setor Aeroporto e em algumas áreas do Projeto Cura, 

também no Setor Sul (O POPULAR, 1981, p. 6). 
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Ao se politizarem, os movimentos de luta pelo direito à moradia se constituíram em 

um grande problema para o Estado e suas instituições porque, ao exibirem as mazelas da 

metrópole incompleta e suas ilusões fantasmagóricas, os agentes de repressão acabavam 

criando um desgaste para o poder público, haja vista que o momento era de declínio do 

regime militar e exposição de suas atrocidades e os discursos políticos em geral eram de 

ampliar a democracia e os direitos civis como forma de sobreposição ao período repressivo 

anterior. Outro aspecto inerente a esse processo era que, por mais que a fantasmagoria de 

cidade da qualidade de vida ainda insistisse, não podia mais esconder as aflições dela 

inseparáveis. A cidade não vista começou a se mostrar e, com ela, a cidade por trás dos 

discursos. Em resumo, além de uma autoconscientização daqueles que lutavam, as ocupações 

acabavam por conscientizar com sua a luta aqueles que na urbe viviam.  

Nas reportagens da época era informado todo esse contexto, que converge para a 

perspectiva de Benjamin (apud BOLLE, 1994), mencionada anteriormente, ao analisar as 

instituições de justiça no capitalismo: elas obedecem a uma noção mítica de direito, uma 

ilusão de justiça, haja vista que, fundamentadas na lei, acabam transgredindo-a em nome do 

capital imobiliário e da propriedade privada, ou seja, a justiça na metrópole fantasmagórica se 

tornava mais um mito a ser destruído pelo olhar alegórico. 

Em texto publicado no jornal O Popular, Luiz Otávio Soares (1981) apontava o que 

ele chamou de erro cometido pela Prefeitura e pela Polícia Militar no caso da desocupação 

anteriormente citada:  

 

É princípio elementar no Direito, ordem manifestadamente ilegal não se 

cumpre. A providência determinada pala Prefeitura de Goiânia para a 

desocupação da área de terra da vila Boa Sorte, nesta semana, além de ilegal, 

culminou com uma violência sem precedentes da Polícia Militar sobre as 

pessoas que nem ao menos atuação ou participação política ou ideológica 

tem, como é o caso dos repórteres e fotógrafos vítimas da barbárie. Por ser 

ilegal, a Polícia não precisava atuar e muito menos agir com tamanha 

violência. Até o momento, tem-se como certo que no país perdura a 

tripartição dos poderes, cabendo ao Judiciário a prestação jurisdicional para 

reposição da situação Jurídica violada. Que competência tem a Prefeitura 

para ordenar a retirada de invasores de propriedades particulares? É uma 

intromissão indevida e altamente desrespeitosa para com a Justiça e, por 

isso, uma subversão da ordem. Apenas à Justiça compete essa providência, 

ainda assim provocada pela parte prejudicada. No caso, os próprios donos 

das áreas lamentaram de público a iniciativa da Prefeitura e a violência 

praticada pala Polícia (SOARES, 1981, p. 10). 
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Insistimos na reflexão de que essas lutas iluminavam as ilusões de uma urbe que 

espacialmente consolidava as desigualdades socioeconômicas embutidas no modo de 

produção capitalista. Em síntese, para os trabalhadores mais pobres e pobres sem trabalho, a 

alternativa de ocupar as terras vagas, fossem elas particulares ou públicas, tornava-se a única 

alternativa para lidar com as péssimas condições de vida a que estavam submetidos. Essas 

condições “materializavam-se nos baixos salários que recebiam e na carência de empregos 

estáveis. Tudo isso, em última instância, dificultava o acesso à casa própria, cujas condições 

de financiamento, na época, eram simplesmente proibitivas e altamente excludentes” 

(MOYSÉS, 2004, p. 237). 

Ao buscar uma moradia pela via da ocupação, esses sujeitos reforçavam a afirmação 

de Milton Santos (2005) de que, no contexto capitalista, a cidade é o espaço que reforça o 

econômico em contraposição ao social. A metrópole, em seu processo de construção e 

expansão, pressionava os mais pobres na direção das condições mais extremas de exclusão, 

pois a concentração fundiária tornava a manutenção da vida no espaço da cidade mais cara, 

em palavras miúdas, concentrando a riqueza nas mãos de uma minoria e deixando mais pobre 

e precarizando ainda mais a vida da maioria. 

Esse processo se intensificou quando o capital imobiliário iniciou sua caminhada para 

áreas periféricas, na zona de expansão urbana, com interesse de construir ainda mais espaços 

segregados de convívio e consumo para a elite (como o Shopping Flamboyant) e, 

concomitantemente, equipamentos urbanos para ampliar a possibilidade de atrair indivíduos 

abastados para ocupar essas áreas, tornando o custo de vida nesses locais muito alto.  

 

Por isso, a expansão urbana impõe uma profunda renovação dos bairros. À 

medida que a cidade se expande, os custos da urbanização tornam-se 

insuportáveis para os estratos sociais com menor poder de compra. Esses 

custos expressam-se através da elevação dos impostos e taxas municipais, 

como imposto predial e territorial urbano – IPTU, contribuição de melhoria e 

também tarifas provenientes da infra-estrutura implantada, como rede de 

água tratada, energia elétrica e telefone. A implantação desses equipamentos 

valoriza os lotes, expondo-os à pressão dos estratos sociais com renda 

elevada. Não se pode ignorar a pressão que esses custos, em conjunto, 

exercem sobre o orçamento familiar (MOYSÉS, 2004, p. 238). 

 

Isso cria uma situação contraditória à luta pela moradia e por direitos à cidade, pois 

traz na conquista um encarecimento no custo de vida. Assim, a batalha pelo direito à cidade 

acaba sendo interminável porque, por incrível que pareça, com os equipamentos urbanos 

implantados, os mais pobres se veem obrigados a abrir mão de suas moradias por causa da 
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carestia e migrar para áreas periféricas, onde o custo de habitar é mais baixo exatamente pela 

falta de infraestrutura urbana. 

Outro aspecto dessa conjuntura que expressa os contrassensos do capitalismo, vistos 

pelo olhar alegórico benjaminiano, refere-se ao mundo do trabalho. Os sujeitos que ocupam 

terrenos particulares ou públicos fazem isso porque, com salários muito baixos ou em situação 

de subemprego, é a eles negada a possibilidade de consumir o espaço. Eles veem na ocupação 

uma forma de acessar aquilo que lhes foi negado pela falta de condições econômicas: a 

propriedade privada. Esse é um dos reflexos de um sistema que naturalmente se pauta pela 

concentração da propriedade na mão de poucos em detrimento da maioria expropriada. 

Se como Benjamin afirmou, o “capitalismo é um sono repleto de sonhos” 

(BENJAMIN, 2007, p. 436), esses sonhos estão materializados no consumo. E se para os mais 

pobres é negada a realização do desejo onírico de possuir bens ― como uma casa para morar, 

por exemplo ― por uma classe social que os concentra e os detém, resta aos economicamente 

desprivilegiados colocar em prática a ferramenta da posse representada pela ocupação. A 

aquisição da moradia, nesse contexto, concentra todas as contradições das estruturas do 

capitalismo como modo de produção. 

Segundo Moysés (2004), conquistar a moradia significava, sob uma perspectiva 

subjetiva, retomar a estabilidade de vida. Podemos afirmar que os indivíduos que lutaram por 

essa causa em Goiânia estavam na verdade pelejando para se inserir naquela cidade que era 

exposta, a da qualidade de vida, a cidade que vemos. Assim, a luta pela posse da moradia que 

se estabeleceu a partir da década de 1980 denunciava mais uma incongruência no campo 

subjetivo: expunha as mazelas de uma metrópole incompleta ou uma fantasmagoria de projeto 

urbano e, ao mesmo tempo, manifestava o desejo de se fazer parte dela como motivação 

catalisadora dos movimentos de ocupação. 

Conseguir uma moradia representa a possibilidade concreta de realização de uma vida 

melhor. O sonho dessa conquista carrega todos os outros que, em uma sociedade capitalista, 

reverte-se em aspirações de consumo, e qualquer possibilidade de ter esse sonho arrancado 

pelas forças de Estado faz com que esses moradores estejam sempre mobilizados para resistir 

a qualquer investida. 

Por esse mote interpretativo, os movimentos de ocupação da década de 1980 tomaram 

o Estado como seu inimigo. Seria ele e suas instituições de poder os responsáveis pelo não 

alcance do mínimo necessário para que os moradores vivessem com suas famílias de maneira 
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digna e também um empecilho para que eles pudessem continuar a reproduzir a dinâmica 

capitalista, seja como mão de obra ― eles responsabilizavam o poder público pela falta de 

trabalho e problemas de infraestrutura que dificultavam a procura ―, seja como público 

consumidor da cidade, haja vista que as políticas de financiamento de moradia eram 

excludentes e os locais de consumo, notadamente aqueles voltados ao lazer, eram isolados e 

distantes para benefício dos grupos sociais mais abastados.  

A luta de classes também se tornou uma fantasmagoria, ou uma ilusão, pois, ao 

responsabilizar o Estado pela desigualdade, a luta dos moradores estava inserida, de muitas 

formas, na dinâmica fantasmagórica de formação metropolitana de Goiânia. A pressão social 

levou a mudanças do discurso oficial. A batalha pela moradia forçou o poder público a iniciar 

processo de integração dessas massas à cidade. Nos anos 1980, os vários movimentos de 

ocupação obtiveram resultados positivos, seja com o assentamento dos moradores em áreas 

escolhidas pelo governo ou com a instalação dos posseiros nas áreas ocupadas. 

Segundo Oliveira (1999, p. 288), “no processo de reprodução do espaço urbano da 

cidade”, a ocupação do solo na região noroeste de Goiânia apresentou como peculiaridade a 

“politização das camadas populares para o trato do déficit e da carência habitacional a partir 

do Jardim Nova Esperança”. 

O grande momento da luta pela moradia em Goiânia foi a ocupação da Fazenda 

Caveirinha, na região noroeste da capital21, que resultou no surgimento do Jardim Nova 

Esperança na década de 1980. Foi o mais importante caso desse tipo na história da capital de 

Goiás, uma vez que a luta e a pressão forçaram o poder público a negociar e encontrar 

caminhos para resolver a crise que ali se instalou, ou seja, a resistência se traduziu em 

conquista.  

 

No caso de Goiânia, a emersão da luta da ocupação na Fazenda Caveiras 

selou o fim do silêncio e da dicotomia entre o público e o privado para a 

sociedade goianiense como um todo a partir da superação do tempo das 

ocupações individuais e voluntárias. O movimento social de luta por moradia 

e direitos sociais, ao realizar o tempo das ocupações coletivas e organizadas, 

transformou a dinâmica das relações sociais em Goiânia, projetando o sujeito 

do meio popular ao nível político (OLIVEIRA, 1999, p. 125). 

 

                                                           

21 Ver tabela 01. Nela se observa que a região noroeste adensa a realidade da ocupação durante todo o nosso 

referencial temporal. 
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Com essas considerações, fazemos a introdução de nosso estudo de caso, o Real 

Conquista, pois entendemos que a ocupação da Fazenda Caveirinha é o evento que melhor 

representa os movimentos conscientes de luta pela moradia a partir da década de 1980, mas 

deixamos claro que temos consciência de que outros movimentos ocorriam paralelamente e 

até mesmo em momentos anteriores. Contudo, nossa escolha se justifica pela perspectiva de 

amplitude que tiveram, nos aspectos político e de exposição social, a ocupação e a 

consolidação da posse na Fazenda Caveirinha ― processo iniciado em julho de 1979. “Esta é, 

sem dúvida, a ocorrência local que conseguiu a maior cobertura da imprensa ao longo deste 

ano, assim como é também o marco divisório da história das invasões em Goiânia” 

(CHAVES, 1985, p. 81). 

Começamos nossa narrativa retrocedendo a 1982, quando o jornal O Popular publicou 

uma longa reportagem com o título Jardim Nova Esperança: Um bairro que nasceu da 

violência, na qual Fernando Martins conta a história da origem do movimento que levou à 

criação do bairro e da ocupação da propriedade rural e como esse momento trazia imbricadas 

todas as mazelas da metrópole incompleta e fantasmagórica. 

 

Nova Esperança, apesar deste nome, esta comunidade não nasceu da calma e 

serenidade que costuma cercar certos bairros nobres. É fruto, talvez, do 

êxodo rural e da concentração demográfica que vai inchando as grandes 

cidades e aumentando seu cordão de miséria. Para um bairro que nasceu da 

violência e da repressão policial e deste triste fenômeno que é a invasão 

urbana, o Jardim Nova Esperança até que tem agora uma atmosfera de 

aparente tranquilidade, com sua vida organizada à espera do cumprimento da 

promessa das autoridades de que todos terão o seu pedaço de terra: enfim o 

direito de morar, razão de todo o conflito de que foi protagonista aquela 

comunidade de homens pobres (MARTINS, 1982).  

 

Iniciada em 1979, a ocupação da Fazenda Caveirinha foi feita por moradores que 

migraram do bairro Goyá para uma área que estava completamente desocupada e era usada 

como um lixão pela Prefeitura de Goiânia. Essa migração interna correspondia à dinâmica da 

metropolização de Goiânia e ao aumento de sua frente de expansão urbana para as cidades do 

entorno e, no caso aqui exposto, para a zona rural. A luta se tornou mais tensa quando duas 

empresas entraram na Justiça, em 1979, pedindo a reintegração de posse. A solicitação foi 

acatada e a polícia foi acionada para que a lei fosse cumprida. 
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Em meados de 1979, algumas famílias invadiram uma área na fazenda 

Caveira, localizada próxima do bairro Goyá, à época completamente 

desocupada e usada pela Prefeitura como depósito de lixo. As empresas 

Carfep S/A e Goiarroz entraram na justiça com pedido de garantia de posse 

de imóvel. Em agosto de 1979, o juiz de plantão do Cartório de Registro de 

Imóveis da 2ª Zona julgou procedente o pedido de garantia de posse e enviou 

liminar ao secretário de Segurança Pública pedindo reintegração do imóvel e 

a evacuação legal dos invasores (MARTINS, 1982). 

 

O processo de ocupação da fazenda se deu de maneira prolongada, entre meados de 

1979 e 1982. Esses homens e mulheres pobres fizeram contínuas ocupações com nomes 

bastante sugestivos dentro de nosso eixo reflexivo, tomando a moradia como sonho. E é 

nessas formas de agir, com uma carga repleta de afetividade e subjetividade, que o olhar 

alegórico nos auxilia a compreender o que está sobreposto pelo mito da metropolização 

fantasmagórica goianiense. 

 

A primeira, ocorrida em julho de 1979, pode ser considerada a mais 

importante, pois foi a que deu origem ao bairro denominado Jardim Nova 

Esperança, hoje um bairro consolidado. Esse processo de ocupação marcou a 

luta pela moradia em Goiânia, na perspectiva da luta coletiva pelo direito de 

morar.  

Na segunda etapa, aqueles que não haviam conseguido instalar-se no Jardim 

Nova Esperança reorganizaram-se e invadiram outra área que recebeu o 

nome de Jardim Boa Sorte, também um espaço da Fazenda Caveiras. Essa 

invasão ocorreu em abril de 1981, mas não se efetivou. A prefeitura agiu 

rápida e violentamente, conseguindo abortar o movimento e impedir que 

uma nova invasão se consolidasse.  

Em junho de 1982, ocorreu a terceira etapa da ocupação, desta vez chegando 

a reunir mais de quatro mil famílias. O espaço ocupado também pertencia à 

Fazenda Caveiras e foi denominado pelos invasores de Jardim Boa Vista. 

Essa tentativa de ocupação também não se concretizou. Mais uma vez a 

polícia agiu com violência contra os invasores, provocando, inclusive, uma 

morte. Mais de três mil famílias, entretanto, foram assentadas pelo governo 

estadual em outra área próxima, iniciando-se, assim, o processo efetivo de 

ocupação da Região Noroeste de Goiânia (MOYSÉS, 2001, p. 1). 

 

Os nomes Nova Esperança, Boa Sorte e Boa Vista conotam a forma como esses 

indivíduos subjetivamente encaravam suas ações políticas. Sob o olhar alegórico, 

reafirmamos a ideia de que a ocupação do espaço não é algo vazio ou apenas sugestionado 

ideologicamente como nos ensina Santos (1994). Esse movimento político de ocupação 

espacial expressa “um conjunto de formas, contendo cada qual frações da sociedade em 

movimento”(SANTOS, 1994, p. 26). 

É essa sociedade em movimento que constrói a cidade real, aquela em que vivemos. E 

na década de 1980, nutridos pela necessidade, mas muito mais pelo desejo de moradia, os 
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indivíduos se colocaram em risco para consolidar o sonho de conquistar a moradia e, com 

isso, uma parte do espaço da cidade. O olhar alegórico nos mostra muito mais que uma carga 

político-ideológica na ocupação. O que deixava a situação mais interessante era os 

componentes subjetivos de uma luta recheada de intensidade onírica na busca da casa própria 

e de justificativas para usar o artifício da posse da área para que o sonho fosse realizado: “O 

terreno pertencia a uma beata solitária que faleceu recentemente. Como não apareceu nenhum 

herdeiro reclamando a herança, o Estado considerou o terreno devoluto e autorizou a 

prefeitura a doá-lo a quem chegasse primeiro ao local” (O POPULAR, 1979).  

Podemos, nesse fragmento de texto, entender como os aspectos subjetivos são 

construídos nesses contextos e como eles são expostos como justificativa política. Vale 

estabelecer um paralelo com o discurso de dona Rosilene, quando ela afirmou que teve 

autorização de Deus para ingressar no movimento de ocupação do “Sonho Real” no Parque 

Oeste Industrial, e com isso acentuar o quanto é importante nos reportarmos a esse caso para o 

desenvolvimento do nosso estudo. 

Foi num misto de notícias fantasiosas e de situação real que cem famílias chegaram e 

se fixaram no local ― “de súbito”, diziam os jornais O Popular e Cinco de Março ― em 

meados de 1979, com a justificativa social de não conseguirem se estabelecer em outro lugar 

e não terem condições de comprar e nem sequer de alugar uma casa para morar, isso somado 

a uma conjuntura econômica de crise. Lembremos que o período aqui analisado ficou 

conhecido como “década perdida” ― referência à estagnação econômica vivida pela América 

Latina durante os anos 1980. A situação em Goiânia era desoladora, como se percebe na fala 

de um dos moradores: “Daqui só sairei morto. Estou cansado de viver ao léu e agora a sorte 

apareceu e não vou chutá-la” (O POPULAR, 1979). 

O desespero social acabou sendo um vetor subjetivo para a ação popular. Muito longe 

de uma conscientização ideológica, o motivador desses movimentos estava mais ligado a 

sentimentos e necessidades, o que deixou esses fatos mais interessantes e passíveis de 

reflexão acerca de sua importância. Em nosso trabalho, esse aspecto inerente aos movimentos 

populares de ocupação se torna relevante para exposição. A fala de dona Rosilene, no início 

deste capítulo, enfatiza os momentos em que as subjetividades falaram mais alto que uma 

linguagem política. 

O que também fica nítido nas falas da época, como as de dona Rosilene, é a maneira 

como a luta pelo direito de moradia se estabeleceu: ocupar as áreas foi a última tentativa para 

a conquista da moradia. Em resumo, uma situação de necessidade extrema fez com que esses 
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indivíduos optassem por mecanismos mais perigosos para garantir moradia. Outro aspecto da 

essência dessas lutas era a consciência que os moradores tinham de que a ação política 

representada pela disposição de ocupar terras era feita num contexto extremamente arriscado. 

Entretanto, a possibilidade de realizar o sonho de ter onde morar e fixar lugar servia para 

nutrir de coragem os agentes participantes desses movimentos desde a década de 1980. 

A luta no noroeste da cidade se constitui como ponto de partida para que possamos 

refletir sobre um dos nossos objetos de pesquisa; está nela o início de um processo que se 

desdobrou até o atual século e que faz parte de uma perspectiva universalizante entre as 

metrópoles incompletas, onde as fantasmagorias de projeto urbano não conseguem sufocar a 

cidade da prática e/ou da realidade.  

Outro elemento fundamental para análise, partindo da história da luta pela moradia na 

região noroeste de Goiânia, é a consolidação desse direito. No início da década de 1980, o 

poder público, pressionado pela luta, e claro, também por nuances de interesses políticos, 

começou o processo de assentamento das famílias posseiras na região. Essa política de Estado 

se tornou a mais usada em casos extremos de luta pela moradia. 

A partir de então, a batalha começou a apresentar resultados: depois de o caso do 

Jardim Nova Esperança expor as mazelas da metrópole em crescimento, seguiu-se uma série 

de acontecimentos semelhantes noticiados pelos jornais e pelas emissoras de televisão e que 

frequentemente adentram o nosso cotidiano. A partir dessa situação, voltamos à reflexão à 

qual nos propomos: a de que a cidade-aparência não conseguiu sufocar a cidade-essência, o 

discurso não foi capaz de mascarar a cidade em que os moradores vivem. 

A cidade, que desde o início convivia com as ocupações, mas que, a partir do caso do 

Nova Esperança e da coragem dos moradores em resistir, criou uma situação particular 

naquele momento, dividiu-se socialmente em duas. Também se repartiu no que tange ao 

movimento daqueles moradores, já que parte deles, em solidariedade, defendia o movimento 

― a exemplo dos membros da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão Arquidiocesana 

de Justiça e Paz e de setores da imprensa ―, e outra parte, esta principalmente ligada ao 

Estado e às suas instituições administrativas, usava de todos os recursos para reprimir e fazer 

valer a vontade do capital, como nos aponta Moysés (2004). 

Diante de tanta pressão, as instituições de governo deram início a uma mudança de 

atitude, e o que antes era tratado como crime comum, com investigações, repressão policial e 

particular (inclusive com o serviço contratado de jagunços), começou a ser desvinculado da 
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ideia de ação criminosa, como revelam as fontes jornalísticas da época. A princípio, a maior 

parte das matérias, tiras e informativos sobre as invasões eram colocadas nas páginas 

policiais, ao lado de casos de homicídio, roubo e outros delitos mais comuns. Todavia, com a 

resistência dos moradores e com a exposição do fato, houve um distanciamento da noção de 

crime, primeiro nos jornais, como mostrou a reportagem de Fernando Martins (1982), 

colocada em um caderno especial do jornal O Popular. Mas o que aqui se torna importante é 

como a mudança de atitude começou a se colocar nas práticas do Estado, mais precisamente 

na fala do prefeito Índio do Brasil Artiaga em uma entrevista publicada pelo jornal Cinco de 

Março em outubro de 1979: 

 

O invasor não é, em princípio, uma pessoa violenta, ou de má fé, em busca 

de benefícios pessoais. É, antes de mais nada, um condenado pela ausência 

de opções na cidade, que teima ignorá-lo. É em suma, um chefe de família 

que busca condições de escapar da miséria por seu próprio esforço, e a 

qualquer preço (ARTIAGA apud CINCO DE MARÇO, 1979). 

 

Tal mudança estava vinculada à situação política da época, à reabertura democrática, 

quando a Aliança Renovadora Nacional (Arena) ― partido de sustentação do regime militar 

entre 1964 e 1985 ―, mesmo se esfacelando, conseguiu, por meio de conchavos, colocar 

Índio do Brasil Artiaga na prefeitura. Num primeiro momento, o governo municipal reprimiu 

os moradores na região noroeste, porém, com a visibilidade da situação e com o 

enfraquecimento da Arena, foi forçado a modificar seu posicionamento, também porque 

houve recuo dos que reivindicavam judicialmente a posse da área ocupada (as empresas 

Carfepe S/A e Goiarroz). A exposição deixou qualquer possibilidade de ação mais truculenta 

sem justificativa plausível para o entendimento da sociedade civil e o sucesso em um luta 

judicial, muito difícil. 

Então, o caminho era negociar a desapropriação, deixando o ônus financeiro para a 

prefeitura. Essa alternativa foi defendida inclusive pelo advogado da Carfepe que, em 

reportagem intitulada “Polícia espanca, jagunços ameaçam, invasores resistem”, publicada em 

outubro de 1979 pelo jornal Cinco de Março, comentou que a forma mais consciente para 

resolver o impasse seria a desapropriação da área pela prefeitura ou pela Companhia de 

Habitação (Cohab) ― atitude essa tomada em novembro de 1979 pelo prefeito Artiaga por 

meio do Decreto nº 941, de 06 de novembro de 1979, que em seu artigo 19 determina: “É 

declarada de interesse social, para fins de desapropriação, a área de terras de 127.57.84ha (26 
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alqueires, 28 litros e 444m2), ocupada, recentemente, pela ‘invasão’ verificada na Vila ‘João 

Vaz’, Zona Oeste desta Capital’” (GOIÂNIA, 1979). 

No jornal Folha de Goyaz de outubro de 1979, em outra fala, o prefeito reiterou a nova 

atitude da prefeitura em relação às ocupações na cidade, mas deixando claro que a essência da 

cidade-mercadoria vinha em primeiro lugar, ou seja, o respeito à propriedade vinha antes da 

questão social no processo metropolizador de Goiânia: 

 

O poder público, ao mesmo tempo em que vela pelo bem da comunidade, 

não pode fugir ao dever de preservar a propriedade. Por isso, a Prefeitura de 

Goiânia atuará, em sua esfera de atribuições, no sentido de manter a melhor 

convivência [...], dentro da lei, da ordem e dos princípios de justiça que nos 

norteiam (ARTIAGA apud FOLHA DE GOYAZ, 1979). 

 

A partir de uma leitura crítica da história desse processo de metropolização, 

percebemos que as mudanças de discurso e de práticas permaneceram no palco das 

fantasmagorias por remediarem pontos tensos de conflito, mas não se construíram planos 

práticos para lidar com a dinâmica da desigualdade que se ampliava na mesma medida em que 

a metrópole se expandia e se consolidava. O que ficou marcado na mentalidade popular, e 

para o conforto do capital imobiliário, é que os problemas sociais inerentes à cidade, 

principalmente o da falta de moradia, seriam culpa direta do Estado e de suas instituições e 

não de uma estrutura naturalmente excludente que controlava a capital goiana. 

Assim, a partir do caso Jardim Nova Esperança, a prefeitura e o Estado tomaram para 

si a responsabilidade de resolver os problemas relativos à exclusão do processo de 

urbanização da capital e com isso abriram novos precedentes para duas perspectivas: as 

ocupações se configuraram em práticas para conseguir o direito de viver na e a cidade e se 

criou outra forma de o capital imobiliário captar ainda mais lucro com as políticas 

habitacionais que se tornaram inerentes ao discurso político a partir de então. 

Foi justamente essa dinâmica que deu a tônica da história do processo de 

metropolização de Goiânia, da região oeste e suas subdivisões (regiões noroeste e sudoeste), 

onde se concentraram as grandes lutas e conquistas da batalha pela moradia por nós 

estudadas: o Parque Oeste Industrial (região oeste) e o assentamento Real Conquista (região 

sudoeste). 

Ao retomarmos as lutas pela moradia nos anos 1980, tínhamos em mente estabelecer 

uma conexão entre o movimento que tomamos como iniciador e o nosso contexto de estudo, 
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mas poderíamos nos perguntar: não seria um salto no tempo? Não houve outros movimentos 

entre o caso do Jardim Nova Esperança e o do Real Conquista? Nossa resposta é sim. Houve 

movimentos como o das margens do Botafogo e seus desdobramentos no Setor Universitário 

e Jardim Goiás e casos mais ao sul, como o da Vila Redenção, mas que propositadamente 

aqui foram deixados de lado, pois defendemos que, desde o caso do Nova Esperança, nenhum 

movimento mobilizou tanto a sociedade como o desalojamento dos moradores do Parque 

Oeste Industrial até o seu assentamento nas proximidades do Jardim Itaipu, nas extremidades 

da região sudoeste de Goiânia. Em resumo, o que justificou nossa busca aos primórdios do 

movimento, com o caso do Jardim Nova Esperança, tornou-se também o motivador para 

justificarmos nosso estudo de caso, o assentamento Real Conquista, considerando que “esses 

espaços transformam-se numa arena de conflitos entre poder público, os sem-teto e as 

imobiliárias” (MOYSÉS, 2004, p. 72). 

Assim, o nosso objeto de pesquisa se apresenta, na história do processo de 

metropolização de Goiânia, como um momento de suma importância, pois se o Jardim Nova 

Esperança foi um ponto de exposição das mazelas e de como o processo de metropolização se 

dava na capital em seu início, o caso dos moradores do Real Conquista é o ponto alto dentro 

da metrópole já institucionalizada. Importa perceber que o movimento dos moradores do Real 

Conquista está inserido num processo macro que vem sendo desenvolvido desde a década de 

1980, ou seja, os dois casos estão imbricados ao fenômeno de consolidação da metrópole 

incompleta e fantasmagórica. 

 

2.2 Real Conquista: um história de luta na metrópole consolidada 

 

Goiânia, a partir da década de 1980, e de maneira mais intensa da década de 90 do 

século XX, viveu um contexto urbano completamente entregue ao capital imobiliário. Nesse 

período, a dinâmica de luta pelo espaço urbano se deu nos extremos da cidade. A realidade da 

periferia englobou duas faces distintas: enquanto os excluídos da cidade se amontoavam nos 

bairros periféricos com péssimos equipamentos urbanos, os condomínios de luxo fechados se 

expandiam, isolando de seu espaço quem os cercava. A proximidade e a distância chegaram 

ao extremo, coisa de muros, porém, mais que materiais, esses muros eram subjetivos, 

expressavam a fisionomia da metrópole institucionalizada que se consolidou no início do 

século XXI. 



87 

 

Foi nesse palco que a luta se estabeleceu e que a periferia ― no caso da ocupação do 

Parque Oeste Industrial ― se construiu. O bairro em questão é fruto direto do alargamento do 

capital imobiliário e da forma como ele determinou os rumos da metrópole goianiense, 

principalmente no que se refere à regionalização, concentrando-se ainda na região oeste da 

capital em sentido geral e mais especificamente em nosso estudo de caso. Com o passar dos 

anos e novas regionalizações resultantes dessa expansão, surgiu a região sudoeste, a que mais 

cresceu com a instituição da metrópole, segundo o censo 2000 do IBGE e dados da Secretaria 

Municipal de Planejamento (Seplam), pulando de uma população de 17.715 habitantes em 

1991 para 57.638 no ano 2000, com uma taxa de crescimento anual de 14,01%. 

Essa dinâmica se explica pelas novas atitudes do Estado que, pressionado a “atender 

uma forte demanda reprimida” (MOYSÉS, 2004, p. 207), liberou novos loteamentos, 

autorizados pelas leis 7.222/94 e 7.715/97. Esse período, compreendido entre o final dos anos 

90 do século XX e o início do século XXI, é considerado por Moysés como anos dourados 

para o capital imobiliário, haja vista que, com essa liberação e com nova demanda, coube ao 

capital imobiliário facilitar o acesso das classes mais pobres, atividade que, na história de 

Goiânia, nunca foi problema, pois a estratégia empresarial de manter sistema de 

financiamento em longo prazo “converge no sentido de atender prioritariamente a população 

com menor poder aquisitivo”(MOYSÉS, 2004, p. 207). 

O Parque Oeste Industrial teve sua origem a partir do Decreto nº 25, de 06 de junho de 

1957, segundo dados da Secretaria do Planejamento de Goiânia. O terreno foi registrado em 

nome da empresa Aguiar Barbosa e Cia Ltda, pertencente à família Aguiar Barbosa. O bairro 

surgiu em meio a uma cidade que crescia vertiginosamente, seja em termos de interferência 

humana (construção), de quantidade de pessoas ou na perspectiva da especulação. A liberação 

do terreno teve como objetivo inicial atrair a demanda de novos moradores da cidade de 

Goiânia, caracterizados pela falta de dinheiro para comprar um terreno para morar. 

Mas com o tempo, devido à chegada dos equipamentos urbanos e ao privilegiado 

posicionamento geodésico, tanto para saída (no caso Guapó) quanto internamente 

(proximidade com o centro), somados à consolidação de bairros de classe média ao redor, 

condomínios de luxo e uma quantidade significativa de pequenas indústrias, o Parque Oeste 

se transformou numa das áreas mais valorizadas de Goiânia no início do século. Foi nessa 

situação mercadológica que se estabeleceu a ocupação do terreno no Real Conquista. 

Sob a justificativa de luta pela realização do sonho da casa própria, a partir de maio de 

2004 muitas famílias iniciaram construções em parte do bairro e, segundo documento da 
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Procuradoria da República em Goiás (PR-GO), datado de 10 de maio de 2006 e assinado por 

Cláudio Drewes José de Siqueira, “começaram a chegar à referida área urbana, de propriedade 

privada, e ali fixar moradia” (PR-GO, 2006, p. 3).  

E foi assim que os moradores se estabeleceram no bairro e ali instalaram “açougue, 

casas de revenda de material de construção, bares, sanduicheria, ruas e mais de mil casas de 

alvenaria construídas” (ASSUNÇÃO, 2004). A matéria da qual extraímos esse fragmento de 

texto foi publicada com o título “Sem teto ocupam mais uma área em Goiânia” e nos ajuda a 

relacionar a ocupação do Parque Oeste a um processo histórico mais amplo dentro dos 

movimentos de luta pela casa própria, porque foi “mais uma” ocupação que marcou a 

fisionomia de Goiânia em sua trajetória de metropolização. A institucionalização 

metropolitana também consolidou a naturalização da exclusão e, com isso, o aprofundamento 

da luta. Os indivíduos excluídos aprenderam, nesse percurso, que o acesso ao espaço urbano 

só se daria pela ocupação. Os vestígios do Jardim Esperança se tornaram rastros para as 

práticas no contexto do Sonho Real. 

Sonho Real foi o nome dado à ocupação e expressa como o sono do capitalismo 

inerente ao espaço metropolitano goianiense ainda construía sonhos que já eram tão antigos. 

A ocupação era, para aqueles moradores, a forma de materializar o sonho do consumo e 

pertencer à cidade, como relataram os moradores por nós entrevistados. Ao fazerem isso, não 

estariam cometendo crimes, mas ocupando o que era de direito, e, nesse caso, um direito real, 

como consta na matéria de Marília Assunção, tendo em vista que a área ocupada não cumpria 

a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. “Na consulta processual ao site do Tribunal de 

Justiça, o nome de Anália consta de uma relação de 52 execuções por não pagamento de IPTU 

entre 1993 a 2001” (ASSUNÇÃO, 2004). 

Anália Severina Ferreira era proprietária do imóvel ocupado e, segundo dados da 

época, seus débitos remetiam a 1957, como informa Márcio Luiz da Silva (2007). Os 

proprietários entraram na Justiça, pedindo a reintegração de posse na décima Vara Cível, e 

impetraram outra ação na oitava Vara Cível. De acordo com Silva (2007), o caso foi passado 

à 10ª Vara por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em um ambiente que era 

considerado calmo e ordeiro.  

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
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O proprietário do imóvel invadido, por sua vez, ingressou com ação de 

reintegração de posse na 10ª Vara Cível da Capital, e a juíza estadual 

responsável pelo feito, GRACE CORRÊA PEREIRA, no dia 9 de setembro 

de 2004, concedeu a medida liminar pleiteada, dando o prazo de 20 (vinte) 

dias para desocupar a área. Em resposta, aos 11 de novembro daquele ano, a 

Secretaria de Segurança Pública afirmou que precisava de cerca de 40 

(quarenta) dias para planejar a desocupação e, assim, foi adiada a retirada 

dos invasores (PR-GO, 2006, p. 2). 

 

Contudo, com a aproximação das eleições e na esperança de “que o governo tivesse 

misericórdia”, como disse dona Rosilene, os moradores, incentivados por muitas promessas 

mentirosas e por notícias divulgadas de boca em boca ou pela televisão, fizeram com que a 

população do Sonho Real aumentasse vertiginosamente, consolidando-o como a maior 

ocupação de terras urbanas da história de Goiânia. 

 

Em razão das eleições municipais que se aproximavam, candidatos ao pleito 

aproveitaram o ensejo e passaram a realizar comícios e reuniões com os 

moradores no local, prometendo e garantindo a posse dos lotes e sua 

regularização assim que fossem eleitos. Diante da reiteração de tais 

promessas, a notícia da regularização se propagou, causando um boom 

populacional na área, sendo erguidas e espalhadas rapidamente inúmeras 

barracas e construções, formando contingente humano de necessitados e 

especuladores (PR-GO, 2006, p. 2). 

 

No mesmo documento, a Procuradoria da República comenta que até a consolidação 

da desocupação foram feitas inúmeras reuniões com o objetivo de resolver a situação e o 

clima do discurso eleitoral encorajava ainda mais os ocupantes a se manterem no local. Como 

nos relata dona Gloria Maria sobre como essa situação era tratada pelos posseiros 

 

Entrou, morei muito tempo debaixo de uma lona, ai meu menino, “mãe, nós 

vamos construir”, porque o Marconi Perilo falou que podia construir, que no 

governo dele ele não derrubava nenhuma casa, ai nós “tudo bem”, e nós foi 

na reunião com o Marconi e também o Pedro Wilson que era o prefeito da 

cidade na época, na época era o Pedro Wilson e o Íris Rezende candidatou 

pra prefeito, e ele ganhou. Na época era o Pedro Wilson, e o Pedro Wilson, 

“não, vocês podem construir que nós não vai deixar não, porque o PT nunca 

fez, nunca teve guerra pro lado do PT, o PT nunca derrubou nada e nem vai 

derrubar, casa de pobre o PT não derruba não, o PT ”, o Pedro Wilson que 

falou né. (Gloria Maria Chagas Cunha, 2008) 

 

 

 Para reforçar a fala de dona Gloria, comparamos a fala da moradora com à do mais 

famoso desses à época, o governador Marconi Perillo, que se comprometeu a assentar os 
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moradores. Essa afirmação foi gravada pelo Centro de Mídia Independente e inserida no 

documentário Sonho Real: uma história da luta pela moradia:  

 

Estive com o prefeito ontem, com o secretário de planejamento da prefeitura, 

pedi para eles que agilizassem as providências do encontro de contas com os 

proprietários. Os proprietários devem mais de dois milhões de IPTU e falei 

para o prefeito Pedro Wilson ontem, sugeri ao prefeito que tomasse as 

providências, que ele mesmo desapropriasse. Quem tem que desapropriar é a 

prefeitura. O que eu tenho que fazer aqui, nessa hora, é garantir que eu não 

vou mandar a polícia lá. Se algum policial for lá, se for algum comandante 

lá, ele será demitido, que eu não aceito, certo? Então a decisão está tomada. 

Agora a desapropriação tem que ser feita com a Prefeitura. Se precisar de 

mim para ajudar eu ajudo. Mas vocês sabem que a Prefeitura tem poder de 

desapropriação, depois de desapropriado... (MÍDIA INDEPENDENTE, 

2005). 

 

A fala do governador expressa a forma como o poder começou a se relacionar desde o 

caso do Jardim Nova Esperança. Segundo Moysés (2004), desde então, o Estado mudou a 

estratégia para com os movimentos de ocupação, optando primeiro por anexar ao discurso de 

poder a causa dos moradores mais pobres ― lembramos aqui da entrevista de Índio do Brasil 

no caso do Jardim Nova Esperança ― e depois cooptar líderes do movimento. 

O nosso estudo já se desenvolveu nesse meandro de relação com o poder público, isso 

durante o processo de desocupação. Como está claro na fala do governador, o caso abriu 

espaço para um oportunismo demagógico político e um jogo de empurra entre prefeitura e 

governo do estado em meio a uma grande luta legal nos tribunais de Goiânia, como evidencia 

o documento da Procuradoria da República em Goiás (PR-GO, 2006).  

A disputa judicial terminou com o ganho de causa dos proprietários, mesmo que, no 

sentido de direito, a proprietária estivesse em dívida com esse mesmo Estado e as regras do 

direito ordenassem o contrário, ou seja, uma situação jurídica não determinada. Em 

consequência da ordem jurídica e sob a justificativa de reintegração da posse, deu-se início o 

período tenso do processo, que foi da decisão da justiça em reintegrar a posse do imóvel à 

proprietária até a reação do governo com as operações “Inquietação” e “Triunfo”, realizadas 

pela polícia do estado de Goiás. 

 

O infame dessa instituição [...] consiste em que ali se encontra suspensa a 

separação entre poder instituinte e poder mantenedor do direito. [...] ‘Por 

questões de segurança’, a polícia intervém em inúmeros casos, em que não 

existe situação jurídica definida, sem falar dos casos em que a polícia 

acompanha e controla o cidadão, sem qualquer referência a fins jurídicos, 

como um aborrecimento brutal, ao longo de uma vida regulamentada por 
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decretos. [...] Seu poder é amorfo, como é amorfa sua aparição espectral, 

intocável e onipresente na vida dos países civilizados (BENJAMIN apud 

BOLLE, 1994, p. 113). 

 

A partir da crítica benjaminiana, entendemos que a situação jurídica que envolveu os 

moradores do “Real”, desde sua chegada até o assentamento, mascarou a realidade da cidade- 

mercadoria. “A cidade que você vê” não permite que o pobre seja visto e, por meios 

institucionalizados de poder, exclui por leis e regras aqueles que podem manchar a imagem da 

cidade legal. 

 

Estava ali, “ah, o Governo vai ter misericórdia de nós, né”, mas (...) se 

enganou, foi uma forma muito trágica, foi, muitas famílias perdeu seus filhos 

né, mulher perdeu seu marido, minha vizinha aqui do lado, até hoje ela chora 

pelo seu companheiro, que era bom esposo, era um homem evangélico 

dentro da palavra de Deus, ela hoje lamenta, porque ela perdeu a metade da 

vida dela pode dizer, por causa de que? Por causa de uma casa. Será que 

todos nós, pessoas humilde, pra ganhar uma casa, nós temos que passar por 

isso? Eu acho que não é certo. (Rosilene, 2008) 

 

A misericórdia do poder público, esperada por dona Rosilene, não foi cumprida. 

Segundo o documento da Procuradoria da República, a violência utilizada pelo poder público 

contra os moradores foi algo extremo; uma operação de guerra foi armada, com termos que 

traduzem o que Benjamin chamou de “aborrecimento brutal”. 

 

Durante os 10 (dez) dias que antecederam a operação denominada Triunfo, a 

Polícia Militar passou a se utilizar de estratégia de guerra para enfraquecer a 

resistência dos invasores, já que a desocupação da área estava como certa, 

segundo asseverou o Governador do Estado. Alcunhada de OPERAÇÃO 

INQUIETAÇÃO, por fazer uso de bombas de efeito moral durante as 

madrugadas, visava minar os ânimos dos moradores e a dar suporte aos 

posseiros que estavam querendo deixar a área, de acordo com a opinião do 

assessor de Comunicação da Policia Militar do Estado de Goiás (PR-GO, 

2006, p. 3). 

 

Porém, os ânimos desses moradores não foram contidos; pelo contrário, exaltaram-se, 

e em 11 de fevereiro de 2005 se iniciaram os confrontos entre moradores e a polícia. A ação 

levou poucas horas para estabelecer a “ordem” e o incômodo brutal foi autorizado pelo 

Estado, representado pelo secretário de Segurança Pública, Jônathas Silva. 
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Mais de 2 mil homens foram mobilizados na ação de desocupação feita pela 

PM, que precisou de pouco menos de uma hora para dominar toda a área 

invadida e cumprir o mandado judicial de reintegração de posse. O confronto 

deixou saldo de 2 mortos e 14 feridos encaminhados para o Hospital de 

Urgências de Goiânia. As cerca de 800 pessoas detidas durante a operação 

foram levadas para o 7º Batalhão da PM, no Jardim Europa (O POPULAR, 

2005 apud SOARES, 2010). 

 

A violência adotada pela polícia foi considerada desproporcional pela própria Justiça 

que autorizou a invasão, ainda lembrando que tal situação jurídica imbricada não correspondia 

ao constitucional. A polícia agia inconstitucionalmente, em nome do capital, mostrando que 

na metrópole fantasmagórica, o Estado de Direito também se estabeleceu como mito. Pelo 

olhar alegórico, entendemos que, apesar de toda a ornamentação legal, o que prevaleceu na 

relação cidade-mercadoria foi o direito de propriedade acima do direito à vida. A infame 

instituição intocável instaurou o terror, como mostra a figura 09. 
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Figura 09: Confronto entre polícia e moradores na operação “Triunfo” 

 
Fonte: Gomes (2014) 

 

Para os moradores, a operação militar teve um significado: humilhação. Os palavrões e 

a acusação de envolvimento com o crime ficaram fixados como ressentimento. Eles sabiam 

que ocupar o terreno não era juridicamente correto, mas a ação do Estado foi mais abrupta do 

que eles esperavam. Em entrevistas concedidas naquela ocasião, alguns moradores do Real 

Conquista comentaram a violência da operação:  
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O pior momento da minha vida foi a retirada do Parque Oeste, foi 

muito humilhante, foi muito xingada, só não me batero porque tava a 

cinquenta metros da imprensa”, disse um morador. “Causou impactos 

profundos, psicológicos e morais e de várias naturezas em nós e 

nossas crianças [...] em primeiro lugar porque você se sente um 

marginal [...]”, queixou-se outro (Nielson Matos, 2008). 

 

A polícia utilizou métodos de extrema violência contra os moradores: tortura física e 

psicológica, agressão física e até execuções arbitrárias foram praticadas pelos policiais contra 

os ocupantes do Parque Oeste Industrial. O relatório da Procuradoria da República em Goiás 

(PRG-GO, 2006) reúne vários relatos de moradores sobre a violência, sendo que a polícia e 

seus membros (comandantes) não responderam por seus crimes ali cometidos. Foram 

absolvidos nove anos depois de todas as acusações, sob o seguinte argumento: “a 

materialidade dos crimes foi comprovada pelos exames de laudos cadavéricos, mas não houve 

comprovação da autoria” (O POPULAR, 2014, p. 2).22 

De acordo com relatório da Cerrado Advocacia e Assessoria Jurídica Popular (2014)23 

sobre a ocupação Sonho Real, o conflito entre posseiros e polícia resultou em mortes e 

feridos, como se vê na tabela 03: 

 

Tabela 03: Número de pessoas mortas e ferimentos graves decorrente da desocupação do Parque 

Oeste Industrial em Goiânia 

Ocorrências Quantidade 

Mortes ocorridas durante a Operação “Triunfo” 03 

Mortes ocorridas após a desocupação da área 11 

Feridos à bala 40 

Feridos à bala em estado grave 11 

Paraplégico 01 

Fonte: Cerrado Advocacia (2014) 

 

                                                           

22 “Para surpresa de todos e de todas, no dia 24 de junho do corrente ano, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça de Goiás (TJ-GO), em votação, manteve a decisão de primeiro grau – do juíz da 1ª Vara Criminal de 

Goiânia, Jesseir Coelho de Alcântara – que absolveu seis policiais militares da acusação de homicídio e 

tentativa de homicídio durante a desocupação do Parque Oeste Industrial, ocorrida em 16 de fevereiro de 2005. 

O relator foi o desembargador Nicomedes Borges, seguido por unanimidade pelos demais magistrados. Que 

vergonha para a Justiça (ou melhor: “in-Justiça”) de Goiás. O Tribunal absolveu o tenente-coronel José Divino 

Cabral, o sargento Rorion Alves Martins, o tenente Weldel de Jesus Costa, os capitães Alessandri da Rocha 

Almeida e Wilmar Rubens Alves Rodrigues e o tenente Eduardo Bruno Alves. ‘Os cinco primeiros foram 

denunciados por omissão, homicídio qualificado (com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e 

tentativa de homicídio, enquanto o último foi acusado de tortura” (SASSATELLI, 2014).  
23 Ver relatório completo no Anexo A. 
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Mesmo sob toda opressão e repressão, o que fica claro nessa pretensa história dos 

movimentos sociais de luta pela moradia é que o sonho da conquista da casa se tornou um 

motor das ações e o que nossa pesquisa demonstra é que, desde 1980, para os moradores, 

comprometer a própria vida fazia parte da dinâmica desses movimentos. O enfrentamento de 

perigos era a única maneira de se inserir na cidade pela conquista da casa própria. Se como 

fantasmagoria, a metrópole se estabeleceu repleta de sonhos, para os mais pobres, realizá-los 

implicava ação política de ocupação e todas as consequências inerentes a essa situação. 

 

No ato da desocupação do Parque Oeste Industrial, mais de 14 mil pessoas 

foram desalojadas, sendo que para cerca de 1000 famílias (cerca de 2500 

pessoas) que não tiveram para onde ir, foi destinado o alojamento temporário 

e provisório do Ginásio do Bairro Novo Horizonte e outro do Bairro 

Capuava em Goiânia-Goiás (CERRADO ADVOCACIA, 2014). 

 

 

Porém, para os moradores desalojados do Parque Oeste, o confronto com a polícia foi 

apenas o início de toda a caminhada para conquista da casa no assentamento Real Conquista. 

Ao serem expulsos do Sonho Real, os moradores foram transferidos para os ginásios de 

esportes localizados no setor Capuava e setor Novo Horizonte e, a posteriori, para 

acampamento provisório no residencial Grajaú. O trauma aumentou a partir do momento em 

que foram colocados em situação de profunda penúria socioeconômica que se desdobrou em 

miserabilidade subjetiva de si mesmos. 

 

Fui muito humilhada, me empurraram, me humilhou, me xingou nome de 

baixo calão, e ai chegamos ao Parque Oeste eu não consegui ficar lá, enfim, 

chegamos ao ginásio, eu não consegui ficar no ginásio porque era uma 

situação muito precária, ei que eu perdi assim, minha irmã, assim, tipo, 

mais espiritual, assim, ela se envolveu com droga, ficou muito rebelde com 

a família, foi a pior tristeza da minha vida porque nós era muito unida nós 

duas e ali, até hoje minha irmã tá perdida na química (Roseli Soares, 2008). 

 

A falta de estrutura relatada, como comida de má qualidade e falta de espaço, fez com 

que as pessoas se aglomerassem em torno dos ginásios, aumentando a insalubridade local24. 

Pegando o gancho do relatório da Cerrado Advocacia, o impacto da desocupação e a situação 

de miséria estavam afetando diretamente o comportamento das pessoas, como ainda nos 

contou a moradora Roseli Soares: 

                                                           

24 Ainda no Anexo A, ver: Situação dos sem-teto nos ginásios de esportes.  
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Como eu estava contando, na passagem do Ginásio, tinha muita prostituição 

entendeu, as minhas coleguinha minhas vizinha da área saía com homem até 

por doi real uma cerveja, eu vendo aquilo retirei minha sobrinha de lá, a 

minha irmã completamente perdida aí sim minha maior tristeza foi aquela ter 

perdido minha irmã para as drogas (Roseli Soares, 2008). 

 

A situação de miserabilidade acabava por afetar o campo subjetivo daqueles que ali 

viviam. A falta de infraestrutura se refletia nos atos dos moradores e o desenraizamento criou 

dúvidas sobre o futuro, dúvidas fundadas na não convencionalização daquele local como uma 

moradia, pois a casa, para quem sonha com ela, é um lugar de estabilidade, enraizamento, 

pertencimento, o lugar onde o futuro abre as portas, um escape das mazelas da metrópole 

incompleta. Buscamos nas palavras benjaminianas em Paris capital do século XIX, a origem 

desta crise, segundo ele nos aponta com surgimento do homem privado, qualquer forma 

contrária de pertencer a cidade acaba por se transformar em desenraizamento.  

 

Pela primeira vez, o espaço em que vive o homem privado se contrapõe ao 

local de trabalho. Organiza-se no interior da moradia. [...] O homem privado, 

[...] quer que o interieur sustente as suas ilusões. Esta necessidade é tanto 

mais aguda quanto menos ele cogita estender os seus cálculos comerciais às 

suas reflexões sociais. Reprime ambas ao confirmar o seu pequeno mundo 

privado. Disso se originam as fantasmagorias do “interior”, da interioridade. 

Para o homem privado, o interior da residência representa o universo 

(BENJAMIN, 1991, p. 37). 

 

A fantasmagoria do interior, herdada da moral burguesa, colocou-se nas práticas dos 

mais pobres. O sonho da casa, para eles, enraizava o discurso da ilusão da intimidade. Ao ser 

negado isso aos moradores desalojados, sem um universo que lhes desse um mínimo de 

estabilidade, os indivíduos ali se perderam pois não há um espaço de intimidade e com isso, 

não há um lugar no mundo. 

 

As famílias ficaram mais de três meses nos referidos ginásios, sem terem seu 

problema de moradia resolvido, numa situação desumana, não tendo 

condições objetivas e subjetivas para exercer o trabalho, não tendo qualquer 

privacidade e condições indignas de salubridade e higiene (CERRADO 

ADVOCACIA, 2014). 

 

Acreditamos que essa situação à qual os moradores foram submetidos reforça a ideia 

de que a metrópole goianiense é expressão de uma dinâmica historicamente mais ampla, pois 

a cidade, como espaço privilegiado do capitalismo, estabeleceu-se sobre a realidade sofrida 

dos mais pobres, na qual são expostas formas precárias de viver. A perspectiva benjaminiana, 

segundo Marta D’Angelo (2006), acentua que para os mais pobres foi dada a feiura e o 
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desconforto de uma vida fora da moradia desde que a cidade se tornou mercadoria e 

fantasmagoria de vida. “A questão da morada popular foi apontada, no decorrer de todo o 

século XIX, como fonte de perturbação da ordem pública, de instabilidade política e de 

problemas sanitários” (D’ANGELO, 2006, p. 240). 

Além da instabilidade política que o próprio movimento social traz em si, os 

moradores instalados nas quadras de esportes se deparavam com problemas sanitários, como 

água de má qualidade e saneamento inexistente, que se tornaram uma das questões mais 

perturbadoras nesse momento, agravando a penúria daqueles que se aglomeravam naqueles 

espaços. Esses aspectos, e tantos outros mais ou igualmente preocupantes, constam no 

relatório da Cerrado Advocacia sobre o Sonho Real, que denuncia doenças e casos de morte 

por infecções e por omissão do poder público:  

 

135 – A omissão estatal causou uma morte no Ginásio do Capuava no dia 01 

de Abril por infecção generalizada e falência múltipla dos órgãos. A dona de 

casa Sônia Chaves Santos, de 36 anos, estava sub-alojada no Ginásio e 

morreu na madrugada do dia 01 de Abril no Hospital das Clínicas da UFG 

depois de quatro dias de internação, por causa de um furúnculo que surgiu 

nas nádegas e infeccionou após uma queda no banheiro do ginásio. Ela saiu 

da ocupação em boas condições de saúde, mas não recebeu assistência à 

saúde adequada no ginásio e lhe foi negada os remédios que combateriam 

àquela infecção. 

 

140 – A falta de assistência à saúde pelo poder público continua e causa no 

dia 10 de Abril a quarta vítima fatal do despejo forçado. Jorivê Santos, 77 

anos, ex-vendedor ambulante, morreu na manhã do dia 10 de Abril 

(Domingo) após oito dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva do 

Hospital e Maternidade Santa Bárbara em Goiânia, não resistiu aos 

problemas respiratórios, agravados pela desnutrição e desidratação. Jorivê 

estava sub-alojado no Ginásio do Bairro Capuava, dormindo no chão, em 

totais condições de insalubridade, falta de higiene, falta de alimentação 

adequada e a aglomeração de pessoas, causaram uma queda de imunidade e 

geraram uma debilitação que acarretaram a sua morte (CERRADO 

ADVOCACIA, 2014). 

 

A situação dos moradores, no encaminhamento para a conquista da moradia, passou 

para uma segunda parte da penúria a partir de 13 de maio de 2005, quando eles foram 

transferidos para um terreno provisório no setor Grajaú. Isso fez com que o sentimento de não 

pertencimento começasse gradativamente a perder força, pois no Grajaú, onde barracos de 

lona foram erguidos, as pessoas se localizaram e se reconheceram como habitantes daquele 
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bairro. Os problemas não foram resolvidos nesse período de transição, mas a esperança 

continuava a ser capital25 investido em busca do sonho da casa. 

 

[...] aqui do Grajaú, consegui com o governo essa terra do Grajaú, para um 

novo acampamento, né. Ai já foi uma coisa assim mais de acordo com a lei, 

uma coisa assim mais organizada e já foi amenizando o sofrimento, porque 

no acampamento, realmente teve, teve muita reclamações porque era 

barraca, realmente era barraca, o pessoal não tinha liberdade, o pessoal não 

tinha também acomodação adequada, mas foi melhor do que no ginásio, já 

era um início de alívio. Então naquilo ali realmente houve também assim, 

uma grande organização, porque cada um tinha o seu coordenador de quadra, 

então o governo dava mais assistência, o prefeito também dava mais 

assistência [...] (Gerivaldo Brás Alves, 2008). 

 

 
No Grajaú, o sentimento de pertencimento se aprofundava. Ao se sentirem 

pertencentes ao lugar, os moradores começaram, a exemplo do que aconteceu no Parque 

Oeste, a montar uma infraestrutura de vida, como se vê na figura 10, que mostra uma 

barbearia improvisada e, ao fundo, um barraco onde foi instalado o que parece um bar com 

mesa de sinuca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

25 O sentido de capital é tomado emprestado da perspectiva de Pierre Bourdieu, apresentada no artigo Capital 

simbólico e classes sociais (2013). 
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Figura 10: Assentamento no Grajaú 

 
Fonte: Soares (2010, p. 46) 

 

A figura 11 mostra um minimercado montado no Grajaú e dá uma ideia de como, 

progressivamente, os moradores se apropriavam do espaço. Em nossa interpretação, eles 

começaram a expressar as ilusões de viver na cidade a partir do consumo, nas perspectivas da 

aparência, do entretenimento e da alimentação. 
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Figura 11: Minimercado montado no Grajaú 

Fonte: Soares (2010, p. 46) 
 

Contudo, mesmo com essa sensação de pertencimento, para os moradores desalojados, 

a situação no Grajaú era apenas de transição. Passar por aquele momento significava apenas 

um período de transição para a conquista da casa própria. Percebemos que a transferência 

desses moradores para o Grajaú confirmou as considerações de D’Angelo (2006) a respeito da 

condição dos mais pobres na cidade capitalista, no que tange à questão da instabilidade 

política. Esse deslocamento expunha como a questão da moradia para os mais pobres ainda 
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era tomada como uma perturbação na ordem pública, mesmo porque a transferência foi feita 

depois de muita confusão e a truculência trazia os rastros da forma com a qual o Estado 

historicamente trata aqueles que lutam por direitos na cidade.  

 

164 – A transferência foi feita sem aviso prévio para os ocupantes, para a 

mídia e para as entidades, parlamentares e organizações apoiadores do 

movimento sem-teto. Numa ação arbitrária e truculenta feita pela Prefeitura 

de Goiânia e pelo Governo de Goiás, a transferência envolveu dezenas de 

caminhões e ônibus e durou mais de 15 horas (CERRADO ADVOCACIA, 

2014). 
 

Todo o processo se configurava como um jogo de empurra entre os poderes municipal 

e estadual e os moradores novamente foram apresentados como criminosos26 e assim vistos 

pela opinião pública. Algumas pessoas foram presas e inquéritos foram abertos pela polícia 

civil. O delegado Waldir Soares chegou a afirmar, em reportagem publicada pelo jornal O 

Popular de 29 de abril de 2005, que os moradores do Parque Oeste estariam recebendo 

treinamento guerrilheiro para agirem. Sob os delírios jurídicos daqueles que oprimiam, os 

moradores começavam a analisar como eram vistos pela opinião pública e, para alguns, esse 

reflexo negativo aparecia em seu cotidiano ao se encontrarem com aqueles que viviam a 

cidade que é vista e protegida pelo Estado. 

Essa análise se relacionava com o fato de não terem conseguido se estabelecer em uma 

moradia fixa, o que dava a impressão de que a cidadania era inexistente. Era a negatividade de 

uma ilusão fantasmagórica de como viver na cidade. Mas o que não podemos esquecer é que, 

mesmo com toda essa penúria, os moradores tinham em mente que aquela situação era apenas 

passageira e acreditavam piamente em sua fixação em um assentamento, como deu a entender 

dona Maria Francisca da Paz: “No Grajaú não era difícil, não achava difícil, era barraca, era 

assim, muito quente, muito esquisito, mas passei um ano e oito meses numa boa, graças a 

Deus não tenho o que reclamar não, ali foi até bom” (SOARES, 2010, p. 69). 

Para ela, no Grajaú as coisas estavam melhores, mesmo com muitos problemas, 

porque, apesar de saber que não era uma situação definitiva, ela se sentia pertencente a um 

lugar, assim como os outros moradores que ali ancoravam suas práticas sociais ― estranhas 

para alguns indivíduos ―, alimentando a expectativa de realizar o sonho da casa própria. 

                                                           

26 Sobre essa discussão, ver SILVA, Márcio Luiz da. Segregação, repressão e resistência: a ocupação do Parque 

Oeste Industrial em Goiânia/GO – uma nova história de luta pelo direito à cidade. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Universidade de Brasília, Brasília, 2007, especialmente páginas 119 a 136. 
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Assim, confirmamos a primeira questão hipotética desta parte de nosso trabalho: a casa como 

sonho a ser alcançado, ou como motivadora de todo o contexto da luta, fez com que as 

pessoas se adequassem àquela realidade com mais facilidade. 

A consolidação de toda a luta começou a ser concretizada com a decisão de compra de 

um imóvel no Jardim Itaipu. Uma longa discussão misturando dinheiro e jogo político 

envolveu a aquisição do terreno, pertencente a José Henrique de Araújo e avaliado em seis 

milhões de reais. O valor foi acertado em um Termo de Ajustamento de Conduta e rateado 

entre a prefeitura, que pagaria 2,4 milhões, e o Estado com 3,6 milhões. O terreno ainda foi 

incorporado como zona de expansão urbana, pois originalmente era uma área rural.  

O assentamento começou a ser delineado juridicamente em 2006, quando a 

Prefeitura de Goiânia regularizou o parcelamento do Residencial Real Conquista por meio 

do Decreto nº 1.896, de 05 de outubro de 2006, que determina o seguinte: 

 

Art.1º Fica aprovada a regularização do Parcelamento denominado 

‘RESIDENCIAL REAL CONQUISTA’, com área total escriturada de 

1.416.601,91m2 (hum milhão, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e um 

vírgula noventa e um metros quadrados) e área parcelada de 1.175.232,17m2 

(hum milhão, cento e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois vírgula 

dezessete metros quadrados), parte integrante da Fazenda Dourado, 

localizada em zona de expansão urbana do Município de Goiânia, conforme 

lei complementar nº 158/2006, em conformidade com as plantas, memorial 

descritivo, listagem de lotes e demais atos contidos no processo 

anteriormente mencionado (GOIÂNIA, 2006). 

 

Decretado o parcelamento da área pela prefeitura, que ficou responsável pela 

construção do alicerce do novo assentamento, o governo estadual, por meio da Agência 

Goiana de Habitação (Agehab), responsabilizou-se pelo cadastramento dos moradores, pelos 

projetos do bairro e das casas e também pelo controle dos recursos, e o governo federal entrou 

com mais recursos financeiros, segundo o Manual do Cheque Moradia ― subsídio concedido 

ao beneficiário do programa do governo referente à política pública de habitação, usado para 

pagamento de materiais e ferramentas manuais básicas de construção civil, adquiridos no 

mercado goiano, para construir ou reformar a moradia. O comerciante que o recebe pode usá-

lo para quitar seus débitos de ICMS ou como moeda de compra para negociar com seus 

fornecedores, que também podem utilizá-lo com o mesmo intuito. 
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Outra parte dos recursos vem do FGTS liberado pelo Governo Federal 

através do recurso disponibilizado e feito de forma com que a coletividade 

receba o benefício. A administração de todo processo é feita pela AGEHAB, 

como cadastramento, escolha de prioridade, engenharia, arquitetura e outros 

projetos do conjunto habitacional (SOARES, 2010, p. 53). 

 

Para terem acesso a uma casa no Residencial Real Conquista, são necessários pré-

requisitos que atendam regras preestabelecidas pela Agehab para que se tenha acesso aos 

recursos para a construção da casa. Outro aspecto que nos chama a atenção é a necessidade de 

provar a veracidade das informações para que se excluam pessoas que estejam com renda e 

possibilidades acima do padronizado pela Agehab. “As famílias são selecionadas por 

computadores programados aos critérios socioeconômicos, absolutamente técnicos, que 

priorizam as famílias mais carentes” (Manual do Cheque Moradia). Assim, elas assinam um 

contrato, segundo o qual devem residir durante oito anos nas casas sem poder vendê-las ou 

abandoná-las, sob pena de perdê-las e elas serem passadas para outros, recebendo, ao fim dos 

oitos anos, a escritura definitiva de propriedade. 

Os recursos viriam do governo federal (Ministério das Cidades), prefeitura e governo 

do estado e o assentamento obedeceria a critérios sob o controle da Agehab, mas a área, 

mesmo que juridicamente devesse seguir critérios, não os cumpriu. Faltava resolver as 

questões mínimas para dar, àqueles que depositaram suor e lágrimas, seu direito à cidade. 

Em seu assentamento, os moradores ainda enfrentariam problemas de infraestrutura, 

como aponta Silva (2007). O autor informa como a imprensa silenciou em tal situação. Na 

verdade, as reportagens focaram em deslegitimar moradores assentados que ali se 

estabeleciam, que foram apresentados como oportunistas que tinham totais condições de obter 

a moradia e não necessitavam ocupar patrimônio particular, isso com informações que 

abdicavam de qualquer cuidado de verificação, números soltos dentro do universo de 15.000 

pessoas desalojadas. 

Mesmo com a conquista, apenas 200 famílias das 1.129 iniciais foram assentadas até 

2007, segundo informa a reportagem de Almiro Marcos, publicada no jornal O Popular de 11 

de janeiro de 2007. Em artigo escrito no jornal Diário da Manhã, o frei Márcio Sassatelli 

(2012) apontava que ainda havia 50 famílias desabrigadas sete anos depois do fato. Sem 

querermos nos desvincular de nosso referencial temporal, avançamos no tempo para ressaltar 

que, mesmo depois do processo de assentamento, a questão do Real Conquista ainda não foi 

resolvida. 
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Outro aspecto que merece citação é a forma como o Estado capitalizou tal situação em 

seu favor, como verificamos em nossa história da luta pela moradia. As forças políticas 

dominantes atraíram para o seu lado os indivíduos que protagonizaram o movimento. Em 

nosso caso de estudo, o mais específico foi o de Américo Novaes, que no processo de luta 

culpava diretamente o governador Marconi Perillo pelo entrevero, mas sete anos depois 

rasgava elogios a ele numa solenidade em que o governador entregava 190 casas no Real 

Conquista, sob gritos de protesto de um grupo de moradores que lutava, até o momento da 

produção desta tese, pela federalização do caso Sonho Real. Apresentando-se como 

representante dos moradores do bairro, Novaes declarou: 

 

“Quero agradecer em nome de todas as famílias beneficiadas. Sabemos que a 

luta não foi fácil, mas nós vencemos com a ajuda do governador”, discursou. 

“O governador Marconi tem sido um grande parceiro e tem honrado suas 

promessas”, acrescentou, sendo aplaudido por todos (NOVAES apud 

MARINELLI, 2012).  

 

Além da cooptação de líderes de movimentos sociais, as estruturas de poder 

capitalizavam para si a própria luta dos moradores. No mesmo momento, o governador do 

estado, o mesmo que não impediu a invasão policial, declarou: “‘Eu vim aqui durante a 

campanha e prometi este benefício, hoje estou aqui cumprindo minha palavra’, disse Marconi 

aos presentes. ‘Vale a pena governar para fazer o bem. Estamos fazendo o bem para essas 

famílias. Tenho orgulho de entregar essas casas’, completou” (PERILLO apud MARINELLI, 

2012).  

Tal afirmação é um rastro de como o poder público, desde Índio Artiga nos anos 1980, 

começou a se relacionar com os movimentos. Se não podem reprimi-los, apropriem-se deles: 

essa acaba sendo a regra. O que este trabalho não silencia, ao avançar um pouco no 

referencial temporal, é marcar como o caso Real Conquista, como diria D’Angelo (2006), 

ainda é um incômodo público ou um ponto de instabilidade. A irritação do governador, no 

mesmo comício, revela como, para o poder público, a questão da luta pelo direito à cidade 

pelos mais pobres ainda é uma das questões chaves para entendermos o processo de 

metropolização de Goiânia. 
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‘Você tem todo o direito de ser candidata pelo PSOL [Partido Socialismo e 

Liberdade], mas não vem atrapalhar nossa festa aqui, não’, disse. ‘É melhor 

morar num setor organizado, urbanizado, com espaço para todo mundo, com 

as casas legalizadas ou morar numa invasão correndo risco o tempo 

inteiro?’, disse o governador, tentando puxar aplausos das famílias 

beneficiadas. ‘Não se pode tolerar quem vem aqui protestar porque vendeu a 

sua casa e agora quer criar problemas. Vocês recebem essas residências 

porque vocês merecem’, afirmou o governador. Ao final do evento, Marconi 

tentou pautar os jornalistas ao afirmar que o destaque do evento foi a 

‘euforia’ dos moradores. ‘É preciso separar bem as coisas para não ser 

parcial. Houve um fato isolado de uma militante do PSOL. O que é 

importante destacar é a euforia de milhares de pessoas, que já receberam ou 

estão recebendo agora a casa própria. E sem pagar nada’, afirmou (O 

ANÁPOLIS, 2012, p. 3). 

 

A reação e o discurso do governador contra a manifestação deixou claro o incômodo 

ao tentar trazer para o mesmo campo o protesto dos moradores e a sua própria ação de 

capitalização política do processo histórico da luta dos moradores do Real Conquista. Outra 

perspectiva é o mito fantasmagórico do não “pagar nada”: ficou evidente a ilusão paternalista 

do governo como doador e benfeitor. O olhar alegórico nos ajuda a trazer luz para tais 

situações de manipulação do discurso que ainda envolvem a luta pela moradia na capital de 

Goiás, reforçando seu aspecto fantasmagórico. 

Nossa intenção ao avançar um pouco no tempo era expor o quanto a maior luta pela 

moradia da história de Goiânia ainda permeia o imaginário político do Estado e como ela 

ainda traz uma carga histórica de um processo temporalmente considerado curto, porém com 

uma força de grande intensidade no que tange principalmente aos aspectos subjetivos em 

torno da capital.  

Acreditamos que esses aspectos aproximam nosso estudo de caso de uma questão 

muito mais ampla no que se refere à relação dos mais pobres com o espaço da metrópole. Em 

âmbito local, podemos estabelecer a construção de um processo histórico da luta dos 

moradores pelo direito à cidade a partir da moradia e, num quadro global, inserir Goiânia 

como uma mônada do processo de urbanização capitalista. 
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CAPÍTULO 3 

O CONDOMÍNIO JARDINS MADRI: A NEGAÇÃO DA CIDADE 

 

Iniciamos este capítulo com a fala de uma moradora residente no Jardins, Madri 

Sandra Mara de Oliveira (2014), por considerarmos que esse depoimento expressa o modo de 

vida dos moradores de condomínio horizontais de luxo em Goiânia. 

 

Eu tenho dó de quem não mora num condomínio, eu acho que todo mundo 

devia morar num condomínio, porque não existe só condomínio A, B tem 

condomínio B, C, D [...] Eu já vi condomínio onde tem só barracões. Isso 

quer dizer segurança. [...] Barracões mesmo, eu já vi. [...] Eu sou feliz! [...] 

Eu morava em casa boa, até melhor do que essa, né, Val? Mas eu era infeliz. 

[...] Porque eu achava que a qualquer hora alguém ia apertar o interfone, 

poderia ser gente conhecida, poderia ser pessoas desconhecidas, eu ia tirar 

meu carro da garagem de madrugada ou de qualquer parente, eu tinha medo, 

porque eu teria que sair de ré, porque o portão teria o tempo dele de levantar 

pro meu carro sair, entende? Eu não tinha paz! [...] Aqui eu sou feliz! [...]  

 

A fala da moradora do Condomínio Jardins Madri nos leva à reflexão, pela perspectiva 

monadológica, sobre a história ― pela proposição exposta nos escritos de Benjamin, seria ela 

um projeto inacabado ou ainda em movimento. O autor, em suas Teses sobre a história, 

direciona-nos a pensar e analisar o processo histórico a partir do ponto de vista monadológico, 

ou seja, nos pequenos fragmentos do todo podemos interpretar e captar as tensões e 

contradições do mundo moderno. 

 

O conceito de mônada, tomado por Benjamin de empréstimo a Leibniz; o 

objeto contemplado pelo colecionador e que encerra em si um mundo; a obra 

de arte como informação concentrada do espírito de uma época; um caráter 

social como abreviado da mentalidade de uma classe social [...] todas essas 

são formas de conhecimentos mobilizados por Benjamin em sua busca de 

representar a experiência da Modernidade (BOLLE, 1994, p. 365). 

 

Para entendermos a mentalidade dos grupos elitizados, propomos a interpretação 

monadológica da cidade de Goiânia, mas para isso precisamos compreender que os 

condomínios de luxo são a continuidade de uma prática que nos remete à Roma Antiga, ou 

seja, a proposta benjaminiana da modernidade se aplica aqui: o antigo e o novo se aproximam. 

A ideia de residências fora dos limites estritos da cidade remonta à antiga Roma.  
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As primeiras villas suburbanae foram construídas no início do século I d.C. 

Eram construídas pela aristocracia nos arredores de Roma, fora das 

muralhas. Os sítios para a implantação destes locais de retiro, ócio e prazer 

eram, principalmente, junto às montanhas, em locais de clima mais ameno, 

como Tivoli (então denominada Tibur) e Frascati, servindo como refúgio do 

calor do verão romano e, eventualmente, também eram construídas junto ao 

mar, especialmente em Óstia (Oestia) (MENEZES, 2009, p. 28). 

 

A partir dessa citação podemos afirmar que a relação da elite com a cidade se 

estabelece como negação e, com ela, formas de distinção social. Ao negar a cidade, a elite 

busca diferenciar-se dela. Benjamin (1985) alerta para esse tipo de relação da burguesia com a 

cidade já se estabelecia na consolidação das metrópoles europeias no século XIX. Com o 

advento do capitalismo, as cidades cresceram de forma acelerada e ao mesmo tempo os 

problemas inerentes a esse crescimento. A massa se aproximou da elite burguesa. A sujeira, a 

promiscuidade, a poluição e o turbilhão da velocidade da multidão faziam com que o homem 

burguês perdesse, no “mar de gente”, sua identidade, e com ela sua distinção, sendo mais um 

na multidão, como aponta Edgard Alan Poe (1840) em seu clássico Homem da multidão. 

Retomando a dissertação de Menezes (2009), importa destacar o seguinte: 

 

Como uma fuga da Roma suja, poluída, superpovoada e agressiva, [as villas 

suburbanae] procuravam [...] oferecer todos os confortos da moradia urbana, 

acrescidos de alguns componentes exclusivos como banhos. Funcionavam 

também como sede de propriedades rurais e depósito de eventuais produções 

das fazendas. Entretanto, as razões para a construção e manutenção de uma 

villa pela aristocracia — além da casa em Roma — não tinham como 

premissa a produção agrícola e mesmo a destinação para lazer tinha papel 

complementar à intenção de seu proprietário em ostentar status superior a 

seus pares. O exemplo da villa romana, localizada no sul da Alemanha, 

exemplifica algumas das características predominantes neste tipo de 

construção: sua localização nas montanhas, em local com ampla visão das 

terras de seu proprietário, bem como um local que também podia ser 

visualizado — e admirado — a distância (MENEZES, 2009, p. 28). 

 

Usamos a citação de Menezes (2009) sobre Roma para mostrar que as justificativas de 

milhares de anos atrás continuam sendo as mesmas para que os grupos abastados se 

distanciem da cidade. Essa proposta inicial de reflexão se referencia em Benjamin e seu 

materialismo dialético, no sentido de buscar no passado formas de entender o próprio presente 

ou como esse presente se estabelece como representação — “construção de uma imagem da 

própria época” (BOLLE, 1994, p. 26). 
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Por esse prisma, os condomínios de luxo trazem em si rastros e vestígios de tempos 

que já se passaram, mas que encontraram novas fisionomias para se expressar, como colocado 

no primeiro capítulo. A construção desses condomínios fechados se intensificou a partir da 

década de 1970 no Brasil, repetindo uma tendência que já se estruturava nos Estados Unidos 

desde a década de 1950, quando as pessoas começaram a adquirir casas nos arredores das 

cidades (SOUZA, 2010). 

 

Todavia, uma das primeiras comunidades construídas atrás de grades, com 

as características dos condomínios fechados atuais, foi a Tuxedo Park, 

datada de 1885, próxima de Nova York. Ao mesmo tempo, ruas privadas, 

gradeadas, eram construídas em ST. Louis e outras cidades em forma de 

mansões para ricos. Essas comunidades continuaram construídas apenas para 

as classes altas nas décadas de 60 e 70, tornando-se uma grande tendência 

para a década de 80 (SOUZA, 2010, p. 561-562). 

 

Fruto de uma dinâmica global, os condomínios se tornam a expressão de uma 

padronização das novas formas de viver a cidade. Segundo estudiosos desse fenômeno da 

urbanização, a autossegregação é um fator inerente a essa prática e as justificativas são as 

mesmas existentes no contexto urbano de épocas passadas: afastar-se dos perigos que a cidade 

traz com seu crescimento. 

 

O vigia na guarita fortificada é novo no serviço e tem a obrigação de me 

barrar no condomínio. Pergunta meu nome e destino, observando os meus 

sapatos. Interfona para a casa 16 e diz que há um cidadão dizendo que é 

irmão da dona da casa. A casa 16 responde alguma coisa que o vigia não 

gosta e faz ‘hum’. O portão de grades de ferro verde e argolões dourados 

abre-se aos pequenos trancos, como que relutando em me dar passagem. O 

vigia me vê subindo a ladeira, repara nas minhas solas e acredita que eu seja 

o primeiro pedestre autorizado a transpor aquele portão. A casa 16, no final 

do condomínio, tem outro interfone, outro portão eletrônico e dois 

seguranças armados. Os cães ladram em coro e param de ladrar de estalo. 

Um rapaz de flanela na mão abre a portinhola e me faz entrar no jardim com 

um gesto de flanela. [...] O empregado não sabe que porta da casa eu mereço, 

pois não vim fazer entrega nem tenho aspecto de visita. Para, torce a flanela 

para escoar a dúvida e decide-se pela porta da garagem, que não é aqui nem 

lá. Obedecendo a sinais convulsos da flanela, contorno os automóveis na 

garagem transparente, subo por uma escada em caracol e dou numa espécie 

de sala de estar com pé-direito descomunal, piso de granito, parede inclinada 

de vidro, outras paredes brancas e nuas, muito eco, uma sala de estar onde 

nunca vi ninguém sentado. À esquerda dessa sala corre a grande escada que 

vem do segundo andar. E ao pé da grande escada há uma salinha que eles 

chamam de jardim de inverno, anexa ao pátio interno onde vivia o fícus. Eis 

minha irmã de pegnoir, tomando o café da manhã numa mesa oval 

(BUARQUE, 1991, p. 14). 
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A antropóloga Maria Tereza Caldeira (2003, p. 211) deu o nome de “enclaves 

fortificados” a esses espaços privados que hoje ocupam a “cidade ilegal” em Goiânia. A 

principal justificativa para tal prática urbana está na busca da paz, um ambiente que se 

distancie da caótica dinâmica da cidade, e principalmente evitar a criminalidade. Em nossas 

entrevistas, todos os entrevistados deixaram claro que estar em tal ambiente tinha como 

motivo, num primeiro momento, “fugir” da violência da cidade.  

 

Na verdade assim, eu não, eu não via esse fator dentro de um condomínio, o 

que me trouxe pra cá foi o fator segurança, [...] eu não tinha assim uma 

visão, eu fiz muitos investimentos bem pior lá fora que eu tivesse feito aqui 

dentro, em termos de rentabilidade, lucrabilidade, teria sido maior. Mas eu 

não tinha uma noção muito grande, nunca tinha prestado atenção em um 

condomínio fechado, mas aí em função da segurança minha mulher deu um 

piti danado e falou nós vamos, vamos e acabamos indo. Aí construímos isso 

aqui, a gente mesmo, e viemos pra cá. [...] (Waldohett Borges de Sousa, 

2014)27 

 

Tal fuga também está associada ao bem viver dos filhos. Procura-se um ambiente para 

que se possa criá-los longe da maldade da cidade e dos perigos que ela pode trazer ao 

cotidiano dos jovens. 

 

Sem dúvida, a razão mais comumente indicada para mudar para o subúrbio é 

criar os filhos. Não somente o apartamento na cidade carece de espaço para 

uma família com filhos, mas a própria cidade é vista como perigosa. Os 

próprios pais se angustiam quando seus filhos estão nas ruas ou aonde eles 

não os podem ver (TUAN, 1980, p. 274). 

 

Tuan (1980) chama a atenção para as moradias coletivas que se dinamizaram com a 

expansão do capitalismo, tornaram-se obsoletas e não mais correspondem a um paradigma de 

“bem viver”. A cidade não possibilita, aos indivíduos abastados, distinguirem-se da massa. Os 

grupos mais ricos buscam, em nichos de vida diferenciados, criar um ambiente de iguais. Os 

enclaves “tendem a ser ambientes socialmente homogêneos. Aqueles que escolhem habitar 

esses espaços valorizam viver entre pessoas seletas (ou seja, do mesmo grupo social) e longe 

de interações indesejadas, movimento, heterogeneidade, perigo e imprevisibilidade das ruas” 

(CALDEIRA, 2003, p. 259). 

                                                           

27 Entrevista na íntegra nas referências de fontes orais no final do trabalho. 
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Entendemos que os “enclaves fortificados” são as expressões miniaturizadas mais 

plenas do capitalismo contemporâneo, como as passagens e galerias eram no século XIX. Para 

Benjamin (2007), os condomínios trazem encapsulados em seu interior a forma tensionada do 

mundo. A partir deles pode-se compreender como os grupos mais elitizados de Goiânia vivem 

seus mitos de cidade e de mundo e a partir deles constroem fantasmagorias de uma vida 

pacífica, livre e saudável — isso tudo fetichizado mercadologicamente pelas promessas 

embutidas nessas novas formas de viver. 

 

A privatização dos espaços é trabalhada pelo olhar benjaminiano, mediante 

uma apurada observação da ilusão sutil de liberdade de circulação e de 

acesso às mercadorias que as galerias transmitem ao comprador, longe do 

ruidoso e mau gosto do populacho. Num raciocínio que parece simples, 

Benjamin sugere-nos que as imagens de vias de circulação como espaços 

públicos passaram a ser encaradas como espaços privados, em troca de 

conforto, tranqüilidade e segurança (PAIM; GUIMARÃES, 2014, p. 12). 

 

Benjamin (2007) acentua que o historiador pode, a partir da visão monadológica, 

romper com a perspectiva da história contínua e captar as subjetividades do grupo social ali 

estabelecido — “um fragmento do real que abre a via de interpretação do mundo” 

(ROUANET, 2004, p. 52). 

 

Porque eu achava que a qualquer hora alguém ia apertar o interfone, poderia 

ser gente conhecida, poderia ser pessoas desconhecidas, eu ia tirar meu carro 

da garagem de madrugada ou de qualquer parente, eu tinha medo, porque eu 

teria que sair de ré, porque o portão teria o tempo dele de levantar pro meu 

carro sair, entende? Eu não tinha paz! [...] Aqui eu sou feliz! [...] (Sandra 

Mara de Oliveira, 2014). 

 

Como novas formas de viver na cidade, os condomínios nos remetem ao início do 

capitalismo. Para Tuan (1980, p. 264), seria essa atitude uma “reação à cidade”. A classe 

média e a elite procuram se afastar da cidade para evitar os perigos que ela e seus moradores 

representam; buscam uma forma de viver entre iguais, mas, nesse processo, os enclaves 

reafirmam a desigualdade no espaço urbano. 

 

Os enclaves são literais na sua criação de separação. São claramente 

demarcados por todos os tipos de barreiras físicas e artifícios de 

distanciamento e sua presença no espaço da cidade é uma evidente afirmação 

de diferenciação social. Eles oferecem uma nova maneira de estabelecer 

fronteiras entre grupos sociais, criando novas hierarquias entre eles e, 

portanto, organizando explicitamente as diferenças como desigualdade 

(CALDEIRA, 2003, p. 259). 
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Esse modelo de vida pode ser analisado por vias benjaminianas como uma 

reconfiguração das formas de viver o privado pela elite urbana goianiense. O que era 

transgressor na ordem pública foi esvaziado e transformado em algo ao qual os grupos mais 

endinheirados se apegam para tornar a vida mais harmoniosa e pacífica, negando o que 

acontece fora das paredes de seu lar — neste, as fantasmagorias e mitos do mundo capitalista 

são reproduzidos em objetos e rituais para que a vida ganhe algum sentido. 

 

Para o homem privado, o espaço em que se vive se opõe pela primeira vez 

ao local de trabalho. O primeiro constitui-se como intérieur. O escritório é 

seu complemento. O homem privado, que no escritório presta contas à 

realidade, exige que o intérieur o sustente em suas ilusões. Esta necessidade 

é tanto mais urgente quanto menos ele cogita estender suas reflexões 

relativas aos negócios em forma de reflexões sociais. Na reconfiguração do 

seu mundo privado, reprime ambas. Disso originam-se as fantasmagorias do 

intérieur. Este representa para o homem privado o universo. Aí ele reúne o 

longínquo com o passado. Seu salão é um camarote no teatro do mundo 

(BENJAMIN, 2007, p. 45). 

 

“Além do conforto, é preciso solidez e beleza, em oposição à fragilidade e à feiura do 

mundo do lado de fora” (D’ÂNGELO, 2006, p. 56). O condomínio representa um modelo de 

vida que confere status, sempre compondo uma imagem que possa se distinguir do mundo de 

fora. Isso se torna “evidente nos anúncios imobiliários” (CALDEIRA, 2003, p. 259). A leitura 

que Benjamin nos propõe a partir de seus estudos de Paris do século XIX nos faz voltar à 

reflexão da cidade como expressão máxima do capitalismo, pois essas novas maneiras de 

morar se apresentam como mônadas, e com isso podemos aplicar essa reflexão em formas de 

compreender nossa realidade urbana.  

 

Os modelos da vida privada no século XIX são inseparáveis das 

circunstâncias econômicas e sociais criadas pela indústria. Industrialização, 

urbanização e multidão também são fenômenos interligados. Algumas 

formas de afirmação de identidade nos indivíduos emergiram com o 

surgimento da multidão. Marcar a diferença é o reverso da massificação 

(D’ANGÊLO, 2006, p. 57). 

 

Por estarem inseridos em uma estrutura de segurança muito rígida, na qual os gestos e 

formas de morar são também condicionados, a liberdade e o bem viver têm um padrão, são 

ritualizados. Todas as ações sobre a fantasmagoria da paz e da segurança colocam os 

indivíduos ali para viver de modo linear e, para estes, isso não se torna opressão (pelo menos 

para os mais velhos), mas símbolos de status. “O uso de meios literais de separação é 
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complementado por uma elaboração simbólica que transforma enclausuramento, isolamento, 

restrição e vigilância em símbolo de status” (CALDEIRA, 2003, p. 259). 

Para que o mito do viver bem possa criar fantasmagorias, faz-se necessário o uso da 

propaganda que, nos escritos benjaminianos, cumpre a função de condicionar o consciente 

dos indivíduos para que eles não percebam a realidade além do que ela é, tornando-os 

incapazes de libertar-se da ilusão e do sonho.  

 

O mito instalado na consciência se apoderou do homem, e nele se transfigura 

em conformismo. ‘É preciso’, diz Benjamin, ‘arrancar a tradição ao 

conformismo, que quer apoderar-se dela’. A consciência se associou ao 

estabelecido, ou seja, às estruturas da Modernidade que disponibilizam para 

o consumo toda sorte de mercadorias. O estabelecido surge para atender aos 

desejos infinitos da consciência narcotizada, e é exatamente essa total 

subserviência que a escraviza ao mito da Modernidade (LEITE, 2011, p. 69). 

 

A propaganda, segundo Caldeira (2003), tem o objetivo de seduzir. Em uma leitura 

benjaminiana, podemos afirmar que a propaganda cria a possibilidade do culto à mercadoria. 

No caso de moradias dentro de condomínios fechados, trabalha-se a imagem de espaços nos 

quais a vida se torna possível, como ilhas onde se pode buscar refúgio da cidade, isso aliado a 

uma ideia de leveza.  

 

Eu acho que a gente conseguiu uma paz muito grande depois que veio pro 

condomínio. [...] Eu tenho certeza que ninguém vai chegar aqui sem me 

avisar. [...] Ninguém entra aqui, nem os próprios vizinhos não vem na sua 

casa, sem te avisar sem te ligar antes. Então cê tem uma paz muito grande. 

[...] (Waldohett Borges de Sousa, 2014). 

 

As falas dos moradores que iniciam este capítulo confluem para a nossa percepção de 

que, ao entrar pelos portões dos condomínios, isso se torna possível, pois esses “enclaves” 

asseguram o direito de os sujeitos ali instalados não serem incomodados na sua 

individualidade, pois podem selecionar as pessoas com as quais vão interagir. 

Outro fator inerente ao contexto do condomínio se expressa na volta à natureza. O 

discurso ecológico é substancial na apresentação do modo de vida proposto pelo condomínio. 

Segundo Tuan (1980, p. 268), esse tipo de topofilia nos remete ao século XIX, quando as 

famílias eram atraídas “pelo aprazível cenário campestre, pelas lindas vistas do rio e pela 

grande facilidade que podiam passar da afobação da cidade para a tranquilidade do campo”. 
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Essa fantasmagoria de volta ao campo ou, no mínimo, de retorno à cidade do interior, 

faz parte dos discursos comuns às propagandas de condomínios fechados. Tuan (1980) 

informa que tal situação já era compartilhada pelos membros da elite dos séculos XVIII e 

XIX, quando membros da elite burguesa se retiravam para o subúrbio da cidade como forma 

de se libertar dela mesma; lá poderiam viver com mais informalidade e simplicidade.  

Em nossa pesquisa, fica claro que essa informalidade está mais vinculada à quebra das 

regras estabelecidas do que a uma forma de viver pacificamente. Nos condomínios fechados 

— que supostamente deveriam reunir uma comunidade —, repetem-se as contradições 

próprias do modo de produção estabelecida. A vida entre iguais parece estar distante do ideal 

de harmonia que alguns anúncios querem construir.  

A liberdade proposta pelo novo modelo de vida esbarra nas contradições do mundo 

capitalista. Os habitantes das casas tratam o condomínio como um bem particular, não 

considerando a ideia de que ali dentro existe uma comunidade. Isso porque não somente os 

espaços foram privatizados, mas os indivíduos também, e o que impera é o desejo de um 

sobre o outro. 

A proposta de um novo conceito de moradia nos remete a uma analogia de Benjamin 

(2007) à habitação coletiva que, para o autor, constitui o último castelo feudal, onde cada 

morador se isola. 

 

A habitação coletiva [Mietskaserne] é o último castelo feudal. Ela deve sua 

existência e forma à batalha brutal e egoísta de alguns proprietários de terra 

pela posse de um terreno, que é desmembrado e recortado em parcelas 

durante esta disputa. Assim, não nos espanta ver ressurgir também a forma 

do castelo feudal — como o pátio cercado de muros. Cada proprietário se 

isola do outro, e esta é uma das razões por que, no fim, subsiste um resto 

causal de todo o conjunto (BENJAMIN, 2007, p. 451). 

 

Esse isolamento dentro do condomínio reflete a forma com que a classe mais abastada 

se articula com o urbano. O isolamento do público, ou a resistência a ele, é uma das 

normativas inerentes a essa interação. Caldeira (2003) comenta que, mesmo com amplas áreas 

de lazer e interação, o convívio entre os membros de um condomínio é algo inexistente, com 

exceção das crianças. Mas estas, ao entrarem no ensino médio, também diminuem a interação 

com os membros do condomínio. 
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Apesar do marketing insistente das numerosas instalações para uso comum 

em todos os edifícios e condomínios em que fiz pesquisas seu uso é muito 

baixo, com exceção dos playgrounds. Talvez isso reflita como os moradores 

se sentem pouco à vontade com a ideia de partilhar um espaço residencial, 

uma coisa que os anúncios tentam rebater sugerindo que a sociabilidade seria 

possível ‘sem inconveniência’ e que a densidade da população é baixa. O 

pouco uso das áreas comuns poderia também indicar que a presença de todas 

essas instalações — algumas delas bastante luxuosas — é mais uma marca 

de status do que uma condição necessária para uma vida cotidiana mais 

gratificante. Em outras palavras, essas instalações parecem ter a ver mais 

com ostentação do que com um novo padrão de sociabilidade entre vizinhos 

ou com novos conceitos de vida privada. Só as crianças parecem 

desenvolver sua sociabilidade nos condomínios, mas mesmo isso parece não 

sobreviver depois que elas desenvolvem outras relações em suas escolas 

particulares ou nos clubes que as famílias não deixam de freqüentar 

(CALDEIRA, 2003, p. 268). 

 

A volta para o interior é algo que faz parte do habitus das classes mais altas. Elas se 

isolam em suas casas como forma de viver um universo diferente do que existe ali fora. Então 

os objetos e serviços se tornam imagens de culto de um “estilo de vida”. Todos os moradores 

que entrevistamos fizeram referências aos serviços. Alguns nos levaram para ver como 

funcionam, mas, ao serem perguntados se usavam tais serviços, a resposta sempre era 

negativa, por inúmeras justificativas, mas principalmente por não terem intimidade com 

aqueles que ali vivem. O que podemos concluir é que são fantasmagorias de vida as práticas 

dentro dos condomínios fechados. Elas expressam as formas modernas de viver na cidade e 

reproduzem o que Benjamin argumenta acerca do que a modernidade produz nas 

subjetividades dos indivíduos. “O mundo dominado por essas fantasmagorias é — para 

usarmos a expressão de Baudelaire — a modernidade” (BENJAMIN, 2007, p. 67). 

Na prática, o grupo que vive em condomínios fechados reproduz, em seu microcosmo, 

ou mônada, uma prática geral, no que tange à relação entre burguesia e cidade, em seus 

comportamentos. Fica claro que tal situação traz em si uma realidade imbricada ao sistema 

estabelecido, ou seja, os condomínios trazem em seu interior as formas já existentes de vida 

na relação da burguesia com a cidade, advindas dos primórdios do capitalismo. “A segregação 

residencial é uma expressão espacial das classes sociais, cuja divisão do trabalho e as 

contradições do sistema capitalista colaboram para que essa segregação se torne um 

mecanismo de fragmentação dessas classes nos espaços urbanos” (CORRÊA, 1999, p. 61). 

Outra fantasmagoria inseparável da realidade dos condomínios se vincula ao discurso 

de segurança, como expressa, por exemplo, a fala da moradora Sandra Mara: “[...] eu quando 
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chego aqui dentro eu me sinto muito segura [...] Eu quando entro na portaria, eu estou no 

céu”. Mas a realidade do interior dos condomínios é outra; a criminalidade entre os iguais 

existe. Os mesmos filhos que se tornam os justificadores para a decisão de morar em 

condomínios fechados, porque a vida lá fora é violenta e perversa, são os protagonistas da 

transgressão às leis e da criminalidade dentro dos muros dos iguais. Os delitos praticados vão 

de pequenos furtos ou de atos de vandalismo contra instalações coletivas (sendo o mais 

comum deles a destruição de extintores de incêndio) ao consumo de drogas.  

O que ocorre dentro dos condomínios é exemplo de como os setores médios encaram a 

cidade. Ao mesmo tempo em que se nega o público em nome do privado, existe uma 

despolitização e uma negação a um comportamento que podemos compreender como cidadão. 

O número de crimes não é contado, mas as falas dos moradores revelam que delitos são 

cometidos. Tal situação conota a visão de que as leis públicas estão também do lado de fora. É 

interessante como a fantasmagoria se constrói nesse caso: aquilo que é negado lá fora, dentro 

dos condomínios se torna praxe. Exemplo disso é o caso da detenção, por excesso de barulho 

em festa, do cantor Cristiano Araújo, noticiado nas páginas policiais do jornal O Globo de 2 

de agosto de 2012: 

 

O cantor sertanejo Cristiano Araújo, 26 anos, foi detido na madrugada desta 

quinta-feira (2) em sua residência, em um condomínio horizontal de luxo da 

região sul de Goiânia. Ele faz sucesso com a regravação do hit ‘Bará bará berê’ 

e ‘Você Mudou’, uma espécie de versão sertaneja de ‘Making love out of 

nothing at all’, do Air Supply. De acordo com a Polícia Civil, até as 11h40 ele 

ainda estava no 20º Distrito Policial de Goiânia prestando esclarecimentos. 

Ainda conforme a polícia, desde as 22h de quarta-feira (1), o cantor estava 

dando uma festa em sua casa. Alguns vizinhos se incomodaram com o volume 

alto da música e teriam pedido para reduzi-lo, mas não teriam sido atendidos. 

Depois de várias tentativas de conversar, a polícia foi acionada. Os policiais 

também disseram que esta teria sido a sexta vez que Cristiano seria notificado 

por barulho em festa. Desta vez, ele poderá responder pelos crimes de 

perturbação e crime ambiental, com pena de seis meses de detenção ou 

pagamento de fiança de até cem salários mínimos (CARVALHO, 2012).  

 

Segundo Caldeira (2003), é muito fácil transgredir as leis internas do condomínio, haja 

vista que os moradores veem todo complexo como seu, não como um local de convivência 

entre muitos. Os moradores se sentem protegidos da criminalidade de fora e ao mesmo tempo 

também das leis, pois, do mesmo jeito que o bandido, a polícia e a justiça também estão do 

lado de fora dos muros. 
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Dentro dos condomínios o desrespeito às leis é quase uma regra. As 

pessoas sentem-se mais livres para desobedecer à lei porque estão em 

espaços privados dos quais a polícia é mantida distante, e porque encaram 

as ruas dos seus condomínios como extensões de seus quintais 

(CALDEIRA, 2003, p. 279). 

 

Como seu universo, o indivíduo que vive em um condomínio trata todo o complexo 

como algo privado. Aqueles que estão ali, contratados pelo próprio condomínio para fazer a 

segurança, são destratados e até mesmo desautorizados em seu trabalho, pois, para os 

moradores, eles não são agentes da lei — estes estão do lado de fora; ali dentro os 

responsáveis pela segurança são nada mais que funcionários dos que lá habitam. 

Os problemas relativos à criminalidade e aos jovens dentro dos condomínios não são 

tratados como questão de ordem pública, mas como uma questão interna de ordem familiar. O 

crime não deve ser rechaçado com lei. Isso vale somente para os crimes do lado de fora. Ali 

dentro, crime é tratado como problema familiar, algo na ordem da falta de carinho e/ou de 

presença familiar.  

 

Em outras palavras, os problemas são domésticos e devem ser resolvidos 

privadamente. Se o controle interno (doméstico, privado) fosse reforçado, as 

leis da sociedade não teriam que intervir. Esta noção é tão arraigada que, 

associada à desconfiança generalizada em relação à polícia, faz com que 

ninguém pense que ela poderia fazer cumprir a ordem pública dentro do 

condomínio (CALDEIRA, 2003, p. 282). 

 

Assim, os condomínios, como locais modernos de moradia, resguardam, em seu 

interior, fantasmagorias que se contrapõem a uma realidade prática. Usando o olhar 

monadológico benjaminiano, podemos afirmar que o mito de viver bem, propagandeado por 

esses espaços de vivência urbana, na verdade, tem por trás velhas práticas de como a elite lida 

com o espaço urbano. Essa vivência para dentro do mundo dos muros reproduz a tentativa 

burguesa do intérieur, uma vida narcotizada pelos sonhos propostos pela nova etapa do 

capitalismo vigente, na qual o “espaço se disfarça, assumindo a roupagem dos estados de 

ânimo como um sedutor” (BENJAMIN, 2007, p. 251). 

 

Os rituais domésticos, os objetos de decoração servem para manter a ilusão 

de um universo harmonioso. A fantasmagoria da cultura capitalista se 

desdobra no interior burguês: cortinas, papéis de parede, quadros, molduras 

rebuscadas, tapetes etc. devem montar um cenário capaz de oferecer 

segurança e apoio espiritual aos personagens (D’ÂNGELO, 2006, p. 240). 
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Esse espaço de vivência traz uma ilusão de bem-estar que é difundida entre os que ali 

vivem. Nesse contexto, um fato para o qual vale a pena chamar a atenção e que faz parte da 

cultura urbana moderna é a falta de conhecimento do mundo extramuros, pois grande parte 

dos condomínios fechados é construída em áreas de periferia e pobreza das grandes cidades. 

Em Goiânia, grande parte está localizada na cidade ilegal, ou seja, na região sudoeste. 

 

Segundo a SEPLAM, essa nova regionalização se justifica em razão da 

expansão territorial da cidade. Além disso, a necessidade de se isolar espaços 

homogêneos, como é o caso dos condomínios horizontais fechados, 

espalhados pela cidade, dos espaços também homogêneos, mas com perfis 

diferenciados, como é o caso da área de posse, Parque Anhanguera II, na 

Região Sudoeste de Goiânia (SILVA, 2003, p. 48). 

 

Por serem cercados por um complexo e moderno sistema de segurança, esses 

condomínios podem se localizar na periferia da cidade. 

 

[...] é uma característica das novas áreas de expansão da cidade e da região 

metropolitana, onde os empreendimentos imobiliários para pessoas com 

rendas mais altas estão localizados em regiões que eram pobres e parcamente 

habitadas, e onde os apartamentos para as classes altas são construídos ao 

lado de imensas favelas (CALDEIRA, 2003, p. 247). 

 

A obsessão pela segurança aliena os moradores em relação à realidade urbana que os 

cerca. O isolamento para dentro de seu mundo, segundo Benjamin (2007), distancia o 

morador do condomínio fechado de tudo que lá fora não interessa. Inebriado pelos sonhos 

inerentes ao capitalismo, o morador do condomínio não consegue estabelecer nem uma 

conexão de reflexão com o que circula ali na região onde habita. 

 

Semelhante ao niilismo é o cerne do aconchego burguês; um estado de 

espírito que se condensa na embriaguez do haxixe em satisfações satânicas, 

em saber satânico, em quietude satânica, mas que assim revela como o 

intérieur dessa época é, ele mesmo, um estimulante da embriaguez e do 

sonho (BENJAMIN, 2007, p. 251). 

 

Os muros do condomínio podem ser interpretados como a representação social desse 

distanciamento: estar no mundo, mas não pertencer àquele mundo — uma alegoria da 

passagem de Paulo sobre o mundo fora do cristianismo. Os muros alegorizam o 

distanciamento social dos grupos ali inseridos e são percebidos pelos moradores de Goiânia 

como um dos principais elementos de segurança nos condomínios, como mostra a figura 12. 
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Figura 12: Principais elementos de segurança nos condomínios segundo os moradores de Goiânia 

 

Fonte: Souza (2012, p. 80) 

 

Esse distanciamento social não é algo estranho. Os condomínios fechados trazem as 

fantasmagorias que o projeto urbano moderno proporcionou. A cidade moderna no coração do 

sertão não integrou os mais pobres, estabelecendo fronteiras entre a elite que se inseriu nas 

áreas da cidade planejada e a grande massa que ocupou as regiões às margens do Botafogo. 

“O planejamento urbano modernista aspirava transformar a cidade em um único domínio 

público homogêneo patrocinado pelo estado, eliminar as diferenças para criar uma cidade 

racionalista universal, dividida em setores de acordo com as funções urbanas [...]” 

(CALDEIRA, 2003, p. 311). 

A cidade capitalista subverteu essa ordem. O projeto modernista criou, na verdade, o 

distanciamento social. O maior símbolo é o ataque à rua — local de interação e encontro dos 

indivíduos —, que constituiu a alma da segregação espacial dos projetos modernistas e 

consolidou a espacialização da cidade em classes. Os condomínios fechados trazem em seus 

projetos a lógica modernista subvertida pela cidade capitalista. 

 

Nos condomínios fechados, entretanto, a arquitetura modernista se torna não 

só um símbolo de status para a burguesia, para quem essa arquitetura pode 

ainda estar na moda, mas também um dos principais meios de produzir 

segregação. Para alcançar suas metas de isolar, distanciar e selecionar, os 

enclaves fortificados usam alguns instrumentos oriundos do repertório 

modernista de planejamento e arquitetura. Uma das características comuns 

entre o planejamento modernista (e da cidade-jardim) e os enclaves 

fortificados é o seu ataque às ruas como uma forma de espaço público 

(CALDEIRA, 2003, p. 310). 

 

A consequência é que a rua se torna perigosa e o que tinha objetivo de criar integração 

teve efeito contrário: a segregação. “Ao destruir a rua como espaço para vida pública, o 

planejamento modernista minou a diversidade urbana e a possibilidade de coexistência de 
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diferenças. O tipo de espaço que ele cria promove não a igualdade — como pretendido — 

mas apenas a desigualdade mais explícita” (CALDEIRA, 2003, p. 311). 

Os condomínios usam os recursos modernistas para produzir sua realidade espacial, 

porém, com adaptações, para que sempre reforcem a situação de separação entre os membros 

do condomínio e a área que o cerca. Então, o que se pretendia com o modernismo — quebrar 

a separação pública e privada — foi transformado em reforço das distinções de classe. Assim, 

o projeto modernista configura, na prática, um mito capitalista da integração e uma 

fantasmagoria desse objetivo, incorporados pelos condomínios como perspectiva 

arquitetônica. 

 

Em vez de criar um espaço em que as distinções entre o público e o privado 

desaparecem — tornando todo espaço público, como os modernistas 

pretendiam — os enclaves usam as convenções modernistas para criar 

espaços, onde a qualidade privada é enfatizada acima de qualquer dúvida em 

que o público, um vazio disforme tratado como resto, é considerado 

irrelevante (CALDEIRA, 2003, p. 313). 

 

Voltando ao muro, ele tem o objetivo de mostrar que ali existe uma separação. Como 

em uma cápsula, vivem os abastados, e o que ocorre lá fora fica em suspenso. Como fala um 

morador: “Nunca pensei nisso”. Segundo Benjamin (2007, p. 251), “viver dentro deles é 

como ter se enredado numa teia de aranha espessa, urdida por nós mesmos, na qual os 

acontecimentos do mundo ficam suspensos, esparsos, como corpos de insetos, ressecados. 

Esta é a toca que não queremos abandonar”. 

O muro não tem tolerância com ou para com o outro. As convenções modernistas 

foram apropriadas pelos condomínios como representação da separação, com o objetivo de 

assegurar que os diferentes mundos não se encontrem, ou no máximo, encontrem-se o menor 

número de vezes possível. A vida cotidiana na cidade de muros reforça exatamente os valores 

de incivilidade, intolerância e discriminação. 

Esse distanciamento é sentido pelos próprios moradores, que têm dificuldade de 

interagir com a cidade por estarem distantes de tudo e de todos. Outra nuance dessa 

dificuldade está na resposta à distinção criada pelo espaço do condomínio: para os mais 

jovens, é o sentir “na pele” os olhares reprovadores quando informam que moram no Jardins 

Madri. A distância entre a casa e a escola faz com que precisem sair mais cedo para chegar no 

horário. Em relação ao lazer, por não terem estabelecido laços de comunidade dentro do 
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condomínio, os jovens buscam diversão fora dos muros, mas a dificuldade na locomoção 

restringe as saídas e a frequência a locais de entretenimento. 

Os moradores se sentem isolados das visitas. Segundo o morador Waldohett Borges, 

existe uma resistência dos seus pares de convivência social em visitá-los por causa da 

distância. Como resultado da distinção social criada pelos muros do condomínio, alguns 

moradores deixaram claro para parentes e amigos que não os visitem, pois consideram que 

eles não estão à altura do lugar, que não se encaixam nas normativas que tal espaço 

estabelece. 

 

O distanciamento é humano, o distanciamento que eu tenho de você como 

vizinho. [...] Era pras pessoas estar próximas, se aproximar mais. Mas não 

sei, talvez seja o próprio dia a dia também, todo mundo tem muito o que 

fazer, chega em casa cansado, quer descansar, vai trabalhar no dia seguinte, 

chega em final de semana tá recebendo os amigos dele ou tá indo pra casa de 

parentes ou amigos, eu não sei, só que eu acho que distancia, o condomínio 

fechado distancia. [...] (Waldohett Borges de Sousa, 2014). 

 

Os moradores são então obrigados a se retirarem de seus muros e ir ao encontro da 

cidade para que as interações sociais se estabeleçam de forma mais ampla, mas com uma 

condição: que repitam a mesma lógica inerente à sua dinâmica social em locais que ofereçam 

a mesma realidade de suas moradias, segurança e interação com pessoas do mesmo nível. Eles 

saem de seu isolamento para interagir em outros espaços isolados, como shoppings, igrejas e 

boates. 

O materialismo dialético de Benjamin mostra que, nessa relação com o condomínio 

fechado, os moradores estabelecem as mesmas relações que a burguesia parisiense estabelecia 

com a urbe, marcadas por negação, resistência e contradições inerentes a uma cidade. Para 

nosso trabalho, o olhar benjaminiano revela o que está por trás dessas representações de 

distinção. O condomínio, como mônada, permite-nos escovar a história da cidade de Goiânia 

a contrapelo, percebendo que “a cidade que você vê” continua reproduzindo relações e 

subjetividades de muito tempo, mesmo com o discurso da ruptura. O que as fantasmagorias 

escondem é uma situação imutável inerente ao capitalismo e sua encarnação na cidade. 
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O Jardins Madri entre a mônada e o enclave: as formas de viver da elite goianiense no 

espaço da metrópole 

 

Ao estruturarmos este trabalho, tínhamos como referência as formas heterogêneas de 

apropriação do espaço urbano por classes diferentes. Concordamos com Henri Lefebvre 

(2001) que defende o ponto de vista segundo o qual a relação entre os indivíduos e o espaço é 

formalmente fetichizada e acaba construindo uma situação de passividade na qual o que 

intermedia a relação espacial dos indivíduos é a perspectiva do consumo. Tudo na relação 

entre os indivíduos e a cidade pode ser comprado e vendido. Sejam objetos ou signos, tudo é 

ou pode ser transformado em mercadoria ou, como prefere Bourdieu, em estilo de vida: “o 

espaço social e as diferenças que nele se desenham ‘espontaneamente’ tendem a funcionar 

simbolicamente como espaço dos estilos de vida ou como conjunto de stand, isto é, de grupos 

caracterizados por estilos de vida diferentes” (BOURDIEU, 1989, p. 144). 

É nessa perspectiva de reflexão que buscamos entender os estilos de viver da elite 

goiana a partir do processo de metropolização da capital de Goiás, notadamente aqueles 

associadas ao desejo de uma vida afastada do caos da cidade que cresce e principalmente 

daqueles que expressam esse caos: os mais pobres. Na década de 1970, os goianienses mais 

abastados iniciaram a busca por uma habitação diferenciada, que fosse sinônimo de 

felicidade, poder, riqueza e, sobretudo, de distinção do resto da população. A forma 

encontrada foi morar em condomínios horizontais, trazendo para a realidade de Goiânia uma 

dinâmica que já se estabelecia nas principais capitais no país. A primeira experiência foi 

construída na região sudoeste de Goiânia, uma das áreas mais valorizadas atualmente e de 

intensa ação do capital imobiliário.  

O Privê Atlântico foi o primeiro condomínio horizontal da cidade. Inaugurado em 

1978, tinha como objetivo atender os desejos da população mais rica que já procurava formas 

de se diferenciar espacialmente dos menos abastados. Essa separação representa uma 

dinâmica interna da cidade, onde a desigualdade se expressa por meio de símbolos e dos 

imaginários construídos a partir da relação espacial, na qual o espaço material se transforma 

em espaço social.  

Iniciada com o Privê Atlântico, esse modo de viver tomou forma e força a partir do 

final da década de 1970. O capital imobiliário, que já ampliava as fronteiras da cidade para a 

zona de expansão urbana, com objetivo de atender a demanda dos mais pobres, encontrou 

uma nova fonte de investimento: a criação de ambientes de moradia que separassem a elite 
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urbana goianiense do resto da cidade ― um afastamento capaz de gerar aproximação dos 

iguais socialmente. Essa nova forma de morar contribuiu ainda mais para o processo de 

segregação urbana que já se estabelecia a partir do processo de metropolização da capital 

goiana. 

 

A capacidade de dominar o espaço, sobretudo apropriando-se (material ou 

simbolicamente) de bens raros (públicos ou privados) que se encontram 

distribuídos, depende do capital que se possui. O capital permite manter à 

distância as pessoas e as coisas indesejáveis ao mesmo tempo que 

aproximar-se de pessoas e coisas desejáveis (por causa, entre outras coisas, 

de sua riqueza em capital), minimizando, assim, o gasto necessário 

(principalmente em tempo) para apropriar-se deles: a proximidade no espaço 

físico permite que a proximidade no espaço social produza todos os seus 

efeitos, facilitando ou favorecendo a acumulação de capital social e, mais 

precisamente, permitindo aproveitar continuamente encontros ao mesmo 

tempo casuais e previsíveis que garantem a freqüência a lugares bem 

freqüentados [...]. Inversamente, os que não possuem capital são mantidos à 

distância, seja física, seja simbolicamente, dos bens socialmente mais raros e 

condenados a estar ao lado das pessoas ou dos bens mais indesejáveis e 

menos raros (BOURDIEU, 2005, p. 163-165). 
 

Essa nova perspectiva de morar já aquecia o mercado imobiliário da época. Lotes que 

haviam sido colocados a serviço da especulação serviam para atingir esse objetivo, ou seja, o 

processo de metropolização de Goiânia, ao ser determinado pelo capital, tinha, no seu 

percurso de expansão urbana, duas formas de conceber a cidade: de um lado, a cidade que 

excluía as massas mais pobres, e do outro, a cidade da distinção e do elitismo. Nessa época, 

proliferavam os anúncios de oferta de imóveis para construções de condomínios fechados, a 

exemplo dos publicados pela empresa Exata Imóveis no jornal O Popular: 

 

LOTE COMERCIAL SETOR BUENO 

Vendo espetacular lote comercial com 630,00m2, frente cidade na Av. T 9 

local de grande valorização, ideal para condomínios fechados ou comércios 

particulares, somente CrS 1.500.000. A Exata Imóveis Rua 7 nº 202 

223.3739 225.8700, Creci: 2460 (O POPULAR, 1980).  

LOTE COM GABARITO 

Jardim Goiás – vendemos espetacular localização, terreno com 400m2 

próprio para pequenos prédios ou condomínios fechados, na Qda-B 18, lote 

no 13. A Exata Imóveis Rua 1.303. F: 373.3139 e 35.6100 (O POPULAR, 

1980).  

 

Essa lógica envolvendo a elite se aprofundou no período de instituição da metrópole 

goianiense, com o boom imobiliário dos anos 1990, e no início do século XXI, uma grande 

leva de condomínios de alto padrão se estabeleceu em Goiânia, mais precisamente em sua 
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área de expansão urbana, que antes era predominantemente ocupada pelos mais pobres. Nessa 

região se constituiu espacialmente a cidade dual, que se tornou característica marcante da 

fisionomia da capital a partir do seu processo de metropolização. Na edição de 19 de outubro 

de 2003, o jornal O Popular revelava essa realidade em sua manchete de capa: 

 

Goiânia caminha para a periferia 

Famílias de baixa renda e de classe média alta puxam fuga do goianiense 

rumo à periferia. Em uma década, só o Centro perdeu habitantes – de 16,7% 

para 13,4%. A Região Noroeste, com maioria de moradores de baixo poder 

aquisitivo, cresceu 10%. Na Região Sudoeste, onde se concentram 

condomínios fechados, o avanço foi de 3% (O POPULAR, 2003, p. 3-4). 

 

Esse cenário da capital de Goiás do final do século XX e início do século XXI se 

alargou com o aumento do número de condomínios na metrópole. O discurso da qualidade de 

vida, aliado à possibilidade de distinção e separação pelos muros que cercam os condomínios, 

fez com que as populações mais abastadas se periferizassem, seguindo a lógica das 

metrópoles incompletas pelo mundo e migrando para o lado sul da cidade e para cidades da 

Região Metropolitana de Goiânia, como mostra a tabela 04. 

 

Tabela 04: Condomínios fechados: áreas, número de lotes e decreto de aprovação 

 
(*) Condomínio fechado localizado no loteamento Sítio de Recreio Mansões Bernardo Sayão. Art 3º do 

Decreto 3034 de 22/11/1996. 

Fonte: Divisão de Cadastro da Seplam/Prefeitura de Goiânia (2012) 

 

A cidade de crescimento desordenado cria fatores de repulsão não só das classes 

menos abastadas que lutam pelo direito de morar, mas também força os grupos mais ricos a se 

afastarem dos problemas da cidade que cresce. Violência, aumento populacional, problemas 



124 

 

ambientais e mistura de classes são elementos integrantes da lógica que faz com que a elite 

goianiense busque na periferia, em seus espaços fortificados, o que a moradora do Jardins 

Madri, em sua fala no início do capítulo, chama de “céu”. E foi justamente esse movimento 

que conduziu à proliferação de condomínios horizontais fechados e de conjuntos residenciais 

seriados que somaram 24 na Região Metropolitana de Goiânia em apenas 27 anos, de 1978 a 

2005, como se observa na figura 13. 
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Figura 13: Condomínios fechados implantados em Goiânia (1978-2005) 

 

Fonte: Seplam Goiânia (2010) 
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Os condomínios horizontais significam o “apartheid social [que] é a maior agressão 

que se pode cometer contra o direito de ir e vir dos cidadãos” (MARTINS, 1999, p. 1). Esse 

comentário reforça nosso argumento de que a segregação espacial em Goiânia é feita de 

maneira que ricos e pobres vivam em habitações muito próximas. As realidades são vizinhas, 

porém, há uma completa alienação de um lado sobre a situação do outro. Os muros criaram o 

que Martins chama de “apartheid social”. A figura 14 mostra o tamanho e a altura dessa 

divisão. 

 

Figura 14: Muro do condomínio Jardins Madri28 

 
Fonte: Souza (2012, p. 48) 

                                                           

28 Todas as imagens usadas neste trabalho tiveram o objetivo de ilustrar o que narramos na escrita. Não fazemos 

uma discussão no âmbito de história e imagens, mas nos propomos a fazer um trabalho que tenha esse objeto 

como foco. 
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O condomínio Jardins Madri é expressão do movimento de autoperiferização da elite e 

evidencia que a metropolização de Goiânia impeliu, por questões diferentes, grupos sociais 

distintos a se estabelecerem em áreas distantes do centro da cidade. É importante frisar que a 

busca pela convivência com os iguais, pelo menos nos condomínios fechados, não se 

concretizou. Isso porque a divisão de um mesmo espaço, cercado por dispositivos de 

segurança, não garantiu uma relação verdadeira de convício e relacionamento social. Se de 

um lado, os muros físicos separam aqueles que ali moram da realidade externa, de outro, os 

muros invisíveis do individualismo afastam os vizinhos.  

 

As pessoas aqui dentro não têm um senso de bom relacionamento, elas 

fazem o bom relacionamento com a distância. Porque ninguém tem 

problema com vizinho, muito raro você vê alguém falar que teve 

probleminha com vizinho, porque, por causa do distanciamento (Waldohett 

Borges de Sousa). 

 

É igual prédio, igualzim, ou você é amigo, ou ela é indiferente. [...] Isso aqui 

é igual prédio. Muitas vezes você não conhece a vizinha da porta do lado. 

[...] Eu adoro ela e mora na outra rua, adora, é minha irmã, e no entanto não 

conheço ninguém aqui quase, nem de lá, nem de lá, aqui eu conheço, ali eu 

conheço porque é um juiz, eu tenho amizade com eles, aqui eu quase não 

tenho, aqui eu conheço pouco, aqui eu conheço nada, quer dizer nada né 

Val? [...] Na verdade a gente não conhece é ninguém, a gente não tem 

relacionamento, conhece algumas pessoas [...] É igual apartamento, aquele 

“boa tarde” de dentro elevador, é só. [...] (Sandra Mara de Oliveira). 

 

As falas do casal nos auxiliam a fazer uma leitura monadológica da vida em 

condomínios fechados, em um sentido geral, tomando a experiência desses moradores para 

analisar as formas de morar e vivenciar a cidade. Seu microcosmo de vida, como nos ensinam 

as leituras benjaminianas, ajuda-nos a compreender a história em sua dinâmica ampla de 

construção. Ao expressarem, até com certa melancolia, o fato de viverem em isolamento, 

esses moradores nos mostram que viver de forma isolada não é uma novidade, mas é, sim, 

inerente à vida de grupos sociais mais abastados que moram em condomínios fechados. 

O casal do Jardins Madri traz em suas falas a carga subjetiva construída nessas formas 

de viver. Suas narrativas revelam as consequências do processo de metropolização incompleta 

da capital, que atingiu os grupos mais abastados desde os anos de 1970. 

As empresas do setor imobiliário e de construção estimam que em quatro anos haverá 

3.250 famílias vivendo nos condomínios fechados. Para Marcelo Baiocchi Carneiro, 

presidente do Sindicato da Habitação (Secovi) de Goiás, os condomínios são uma boa opção 

de moradia, especialmente para os casais jovens com crianças pequenas. “A família pode 
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desfrutar do conforto de uma casa e, ao mesmo tempo, os pais podem trabalhar 

despreocupados, sabendo que as crianças vão ficar seguras”, afirma (O POPULAR, 1999). 

 

Por que foram para o Jardins Madrid? 

Alessandra: Segurança 

Alessandra: Conforto 

Para você aí é mais confortável, gosta mais de morar no condomínio? 

Alessandra: Claro 

Por quê? 

Alessandra: Porque a casa e maior 

Alessandra: Área de lazer 

Alessandra: Portaria 

Alessandra: Seguranças 

(Alessandra Costa do Carmo, 2014). 

 

No caso específico do Jardins Madri, fruto dessa expansão, as mazelas da metrópole 

incompleta servem como justificativa para a autossegregação (CALDEIRA, 2003) exposta 

pelo casal. Notadamente na fala dos moradores por nós entrevistados, percebe-se que todos os 

sentimentos estão circundados pela perspectiva da segurança. Ao narrar uma experiência em 

particular, ela tenta demonstrar como viver ali é a melhor forma de viver a cidade, ou seja, 

negando-a, isolando-se dela e das suas mazelas, pode-se alcançar o “céu”, sobretudo no que se 

refere à segurança ― fator indicado como mais importante nos condomínios fechados, 

segundo os moradores, podemos confirmar tal situação ao confrontar nossas entrevistas 

comdados mais específicos como mostra a figura 15. 

 

Figura 15: Principais motivos para morar em condomínios fechados 

 
Fonte: Souza (2012, p. 73) 

 

Outro aspecto inerente a essa situação também está vinculado à metrópole incompleta 

e se refere a como o crescimento populacional é entendido como um fator de repulsão dos 
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grupos mais abastados do interior da cidade e sua migração para a zona de expansão urbana. 

Não que no interior da cidade não houvesse a possibilidade de estabelecer moradia. Pelo 

contrário, no cenário de expansão dos condomínios, diz Martins (1999, p. 1), “parece piada 

dizer que na Avenida Goiás há lotes vagos. Mas, se as pessoas prestarem atenção àquela 

região abaixo da Praça do Trabalhador, perceberão que quase não há construção. O mesmo 

acontece em outros bairros populosos, como os setores Sul e Marista”. 

Tal movimentação autossegregatória reforça ainda mais a perspectiva de se isolar nos 

muros, com o objetivo de se separar, como se fosse algo naturalizado no processo de 

metropolização para aqueles que compõem a elite da cidade.  

 

Eu vejo como um fator natural, porque a humanidade aumenta dia a dia, então 

eu vejo como um fator natural. E principalmente que a cidade grande oferece 

mais oportunidade e as pessoas começam a migrar mais do interior pra cidade 

grande. [...] Não, num impressiona porque eu vejo como uma forma natural, é 

natural por causa da forma de crescimento demográfico do país. Eu sinto que 

não é só Goiânia, todas as pequenas metrópoles hoje tão virando grandes 

metrópoles, em função de emprego, em função de escolaridade, em função da 

busca do melhor, pessoas deixam o interior em função disso aí, pensando que 

aqui vai ter uma vida melhor, que na verdade não vai, ele pode ganhar um 

pouquinho mais de dinheiro, mas vai ter uma vida muito pior né. Pode até 

ganhar um pouco mais dinheiro, o dinheiro compra coisas que te dá felicidade 

instantânea, mas aquela felicidade, aquela paz de espírito, você não consegue 

numa cidade dessa. Por isso que vim parar num condomínio fechado [...] 

(Waldohett Borges de Sousa). 

 

Essa separação traz consigo os problemas da autossegregação, a exemplo da distância 

da cidade e de seus serviços, como comenta o senhor Waldohett: 

 

Tive uma rejeição muito grande em vim pra cá, onde a gente morava num 

perímetro aí de 100 metros pra cá, tudo que cê pode imaginar que o ser 

humano precisa lá tinha. Então eu tive muita dificuldade de sair de lá pra 

vim pra cá. Porque hoje aqui se você precisa de comprar, uma maionese, tá 

fazendo um trem e precisa de uma maionese e não tem na despensa, cê tem 

que andar no mínimo dois quilômetros. 

 

A afirmação do morador corrobora outras referências mais gerais que dizem respeito a 

essa parte negativa de morar em condomínios fechados. A figura 16 mostra que a questão 

distância é a que mais incomoda nessa situação de isolamento. Cabe ressaltar que esse 

condomínio específico não tem um serviço de mercearia interno, porém, em outros 

residenciais, tal serviço já é disponível, mas com preços exorbitantes em relação aos 

encontrados fora dos muros. 
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Figura 16: Principais dificuldades encontradas pelos moradores em 

condomínios fechados 

 

Fonte: Souza (2012, p. 83) 

 

Ao confrontarmos a fala dos moradores com dados mais generalizados e com as 

formas como isso foi analisado pelos meios de comunicação escritos, podemos conferir 

legitimidade à nossa reflexão monadológica do objeto por nós pesquisado. Podemos, a partir 

da fala dos moradores do local por nós selecionado, analisar como essas novas formas de 

viver na cidade se constroem e dão a fisionomia da metrópole goianiense e, a partir delas, 

perceber como os grupos distintos se estabelecem no espaço social, apropriam-se dele e dão 

sentido histórico ao espaço metropolitano. 

Nesse contexto, lançamos nossa proposição de dar continuidade ao estudo da história 

das metrópoles como algo aberto e contínuo. Propomos analisar as particularidades de 

Goiânia pela visão daqueles que habitam a cidade, a fim de desenvolver uma reflexão mais 

profunda e abrir a possibilidade de uma problematização mais ampla, com intuito de 

compreender os espaços urbanos em seus diversos sentidos. Acreditamos que, ao dialogar 

com grupos tão distintos que protagonizam a vida no interior da cidade, podemos atingir esse 

objetivo proposto e, com isso, elaborar outro discurso sobre a história de Goiânia em seu 

processo de metropolização. E, por fim, entender como grupos tão diferentes ocupam espaços 

tão próximos e como cada um constrói maneiras diversas de viver a cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender como o processo de metropolização de 

Goiânia se insere em um contexto mais amplo de expansão do espaço geográfico ao se 

encaixar na perspectiva de metrópole incompleta, como propõe Milton Santos. Tomamos o 

espaço urbano de Goiânia como algo “social e historicamente construído” (COELHO, 2001, 

p. 23) para buscar entender como tal dinâmica afetou diretamente grupos distintos no interior 

da metrópole. 

Importa ressaltar que Goiânia, num primeiro momento, teve uma proposta simples 

para acolher 50.000 habitantes, como discutido no primeiro capítulo. Mas a cidade, que fora 

construída para se tornar capital, em sua essência já trazia as contradições do sistema 

estabelecido, num “permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as 

condições sociais [...]” (MARX; ENGELS, 1973, p. 70). 

Esse processo intrínseco à alma da capital goiana criou um contexto propício para a 

formação de grupos economicamente distintos, no qual uma complexa rede de agentes 

determina como o espaço urbano deve ser produzido. “Muitos se espantam com a 

desigualdade social da capital, mas é a própria qualidade de vida da cidade que atrai, 

indistintamente, os muito pobres e os muito ricos”, enfatiza a matéria intitulada Os extremos 

se encontram em Goiânia, assinada por Elder Dias e publicada em setembro de 2012 pelo 

Jornal Opção. No texto, o autor comenta que, em 2010, o relatório O estado das cidades do 

mundo 2010/2011: unindo o urbano dividido, apresentado no Fórum Urbano Mundial da 

ONU, realizado no Rio, confirmou o Brasil como o país com maior “distância social” na 

América Latina e apontou Goiânia como líder entre as cidades brasileiras e décima colocada 

no ranking mundial das maiores diferenças de renda entre as classes de maior e menor poder 

aquisitivo.  

Para o cientista social Dijaci David de Oliveira (apud DIAS, 2012),a desigualdade 

social cresceu desde a década de 1970, nos tempos de regime militar, quando [o país] não fez 

a distribuição das riquezas ― “se houve partilha, ficou restrita a algumas classes”, afirma 

Dias (2012). Sobre Goiânia, Oliveira colocou em pauta a questão da “matriz empresarial” da 

cidade, que facilita a concentração de bens e capital em poucas mãos: “As empresas têm 

geralmente poucos empregados e são, em muitos casos, familiares. Os dividendos acabam 

distribuídos de forma doméstica” (OLIVEIRA apud DIAS, 2012).  
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A transição do discurso da cidade planejada para o discurso da qualidade de vida veio 

acompanhada de uma intensa inserção do Estado no espaço produtivo do país, fazendo com 

que uma expressiva massa de pessoas migrasse para a capital de Goiás, tanto os mais pobres 

em busca de oportunidades de emprego e renda quanto grupos mais abastados que 

procuravam uma melhor qualidade de vida, representada por uma rede de serviços que 

começavam a ser ofertados em Goiânia. Nesse contexto, “a extensão do capitalismo no 

espaço, ele próprio tornado mercadoria neste processo, faz da produção do espaço, a condição 

e o produto da reprodução social como elemento definidor dos conteúdos da prática sócio-

espacial, modificando as relações espaço-tempo da vida social” (CARLOS, 2012, p. 104). 

Assim, “a reprodução do espaço urbano da metrópole sinaliza o momento em que o capital 

financeiro se realiza também através da produção de um ‘novo espaço’,sob a forma de 

‘produto imobiliário’voltado ao mercado” (CARLOS, 2012, p. 104). 

Acentuamos em nosso trabalho que a capital goiana atingiu sua face fantasmagórica 

em seus aspectos materiais e subjetivos e vem sendo influenciada, “provavelmente, ou 

fortemente, por pequenos e poderosos grupos oligopolistas” (HARVEY, 1973, p. 69). Como 

uma reprodução do sistema econômico capitalista, Goiânia determinou a dinâmica 

populacional em seu interior e levou os dois grupos por nós pesquisados a cair num “sono 

repleto de sonhos” (BENJAMIN, 2006, p. 436) de viver na capital. 

Buscamos compreender como esses grupos distintos se estabeleceram como 

moradores de Goiânia e como se articularam espacialmente dentro do processo de 

metropolização fantasmagórica ditada pelo capital imobiliário a partir de uma perspectiva 

monadológica, considerando que, do ponto de vista de sua reprodução, 

 

o espaço urbano revelaria, em síntese, dois momentos da acumulação que se 

interpenetram. No primeiro momento o espaço produzido se torna 

mercadoria, assentado na expansão da propriedade privada do solo urbano 

no conjunto da riqueza. Trata-se, de um lado, do espaço fragmentado pelo 

setor imobiliário, que entra no circuito de produção da riqueza criando o 

espaço material (construído). O resultado é a cidade como mercadoria a ser 

consumida e, nessa direção, seus fragmentos são comprados e vendidos no 

mercado imobiliário, sendo que a moradia é uma mercadoria essencial à 

reprodução da vida. Mas também revela-se o momento da produção do 

espaço, em que a cidade se produz como condição para a realização do ciclo 

do capital como possibilidade de realização dos momentos envolvidos e 

necessários da produção, circulação, distribuição e troca, o que exige a 

criação de lugares definidos com características próprias a esse movimento 

da acumulação (CARLOS, 2011, p. 120). 
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Acreditamos que, ao metropolizar-se e consolidar-se como uma mercadoria, a zona 

de expansão urbana, ou seja, a periferia, atraiu dois grupos distintos por nós analisados: o do 

assentamento popular Real Conquista e o do condomínio de luxo Jardins Madri. 

Historicamente, os mais pobres tiveram na periferia a única forma de viver a metrópole, sendo 

eles os primeiros a buscar, nesse espaço, maneiras de pertencer à cidade. A partir do final da 

década de 1970, a elite iniciou seu processo de periferização como forma de se distinguir 

socioespacialmente da metrópole incompleta e suas mazelas. 

 

Uma questão central da produção metropolitana brasileira é que a 

desconcentração urbana das camadas abastadas, seja para os condomínios 

exclusivos ou para os de chácaras, nas franjas descontínuas geograficamente, 

ocorre depois que as camadas de menor poder aquisitivo haviam se instalado 

nas franjas da metrópole. Com isso, a produção do espaço metropolitano 

agregou valor em toda a extensão da metrópole e apresentou-se como um 

elemento comum entre as metrópoles brasileiras, atestando que a periferia 

não é somente para as camadas menos abastadas [...] (LIMA, 2014, p. 24). 

 

A pesquisa que resultou nesta tese indica que em Goiânia, ao se movimentarem para a 

periferia com o propósito de viver a metrópole (seja como alternativa forçada pela pressão 

econômica, no caso dos mais pobres, ou por opção, no caso dos mais abastados), os grupos 

por nós estudados levaram para as franjas da metrópole as contradições de uma cidade 

desigual. Nossos estudos e observações revelaram que a capital goiana é um caso 

monadológico de uma situação macro que se desenvolve em todas as metrópoles incompletas 

de países periféricos e/ou em desenvolvimento. 

 

Alguns acham que Goiânia é uma miniatura do Brasil: haveria um 

contingente vivendo na miséria absoluta e outro com uma renda altíssima. A 

segunda parte é mais verdadeira que a primeira. A cidade atrai gente de 

todos os níveis sociais, inclusive milionários. [...] mesmo que não haja — e 

não há — um Haiti por aqui, a desigualdade se torna irremediavelmente mais 

grave por Goiânia sediar algo próximo à hollywoodiana Beverly Hills: se os 

mais pobres não são miseráveis, os mais ricos são, sim, multimilionários. 

[...] Ao contrário do que há no Rio de Janeiro, onde a segregação é 

geográfica, nos morros, em Goiânia os pobres vivem ao lado dos ricos, mas 

fora dos muros destes (DIAS, 2012). 

 

Essas duas facetas da cidade foram por nós observadas na periferia. O condomínio de 

luxo e o assentamento popular expressam a realidade territorial que se consolidou em Goiânia 

a partir do início de seu processo de metropolização. Partimos da perspectiva de que essas 

duas formas de viver são resultantes da dinâmica de ocupação do solo urbano que empurrou 
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para as franjas da metrópole esses grupos distintos. Ao historicizarmos os dois processos de 

construção de formas de viver na cidade, dentro do nosso referencial temporal, concluímos 

que ambas as situações são frutos de um espaço urbano no qual, como aponta Harvey (1980), 

o solo e suas benfeitorias são mercadorias. 

Percebemos que, buscando inserir-se e pertencer à metrópole, os grupos distintos 

determinados pelo capital levaram para a periferia os problemas que já eram inerentes à 

dinâmica espacial da cidade ― ao dilatar seu território, ela também expandiu os dilemas 

urbanos ―, a exemplo da violência que atinge todas as regiões de Goiânia, destacando-se a 

sudoeste, onde se concentraram nossos estudos: “Apesar dos dois bairros mais violentos 

estarem na Região Leste e Sul, são as regiões Sudoeste, Noroeste e Oeste que lideram, 

praticamente empatadas, o número de homicídios por região (entre 95 e 97 mortes cada uma)” 

(ABREU; FALCÃO, 2015). É na região sudoeste que se localiza o bairro Real Conquista ― 

objeto de nossa investigação ― apontado entre os “15 bairros mais violentos” e inserido na 

chamada “mancha criminal” (DIÁRIO DA MANHÃ, 2014). 

O sociólogo Dione Antônio de Carvalho (apud ABREU; FALCÃO, 2015), adverte 

que os índices de segurança em Goiânia não podem desconsiderar a desigualdade social e a 

concentração de renda na cidade. Ele assevera que todos os rankings de violência por bairros 

mostram que os números são maiores nos periféricos. Cabe citar também o caso da 

desocupação como fato extremo dessa desigualdade que acaba se tornando conflito 

intermediado pelo Estado. 

Contraditoriamente, são nos bairros dessa perigosa periferia que se constroem 

condomínios fechados e edifícios de alto padrão, verdadeiras fortalezas isoladas dentro da 

cidade e que abrigam os habitantes mais ricos e dispostos a não medir investimentos em 

segurança. É o caso do Jardins Madri, onde os moradores vivem alienados do mundo fora dos 

muros que lhes garantem proteção contra a violência e tornam invisíveis muitos outros 

problemas sociais que rondam suas luxuosas residências. Nesse contexto podemos 

compreender como a metrópole goianiense se estabeleceu como fantasmagórica, 

configurando uma realidade intermuros que, além de separar fisicamente classes 

socioeconômicas distintas, criou uma lógica perversa de exclusão. Quando criticamente 

compreendidos, esses edifícios configuradores da paisagem urbana desvelam a metrópole 

como “espaço da frustração, da inversão e distorção dos sonhos [...] lugar da loucura e da 

decepção, da ignorância e da desumanização, do mito e da miopia” (VELLOSO, 2010, p. 40). 
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Cercada por muros, protegida por forças particulares de policiamento e segurança e 

mantendo um estilo de vida que apresenta uma diferença abissal em relação a outros grupos 

(pobres) que estão localmente próximos, mas fora dos muros, a elite sustenta a fantasmagoria 

do discurso da qualidade de vida sem medo de ostentar sua riqueza. Parafraseando Velloso 

(2010), o sonho da burguesia se corporifica nos enclaves fortificados, com o luxo do paraíso 

encobrindo o inferno da exclusão social.  

Essas “fantasmagorias do interior” (BENJAMIN, 2007, p. 46) se disseminam por todo 

o território de Goiânia e até fora de seus limites, com muitas pessoas migrando de outras 

regiões e chegando à cidade à procura de uma espécie de eldorado. Tanto isso é verdade que, 

entre 2000 e 2011, a população da Região Metropolitana de Goiânia, constituída por vinte 

municípios, registrou um incremento de 482.837 indivíduos, crescendo de 1.743.297 para 

2.226.134 habitantes nesse período (LIMA, 2014). 

O crescimento demográfico se intensificou com a institucionalização da metrópole e a 

reprodução do modelo capitalista de produção e consumo. Essa dinâmica está diretamente 

vinculada ao fortalecimento do setor de serviços, tanto públicos quanto privados, com 

destaque para as áreas de comércio, saúde e educação. E também atrelada ao sonho de viver 

nessa capital tão atraente, como no caso de Dona Rosilene (moradora do Real Conquista) e do 

casal entrevistado que reside no Jardins Madri. Eles abraçaram o discurso de modernidade e 

migraram para Goiânia com o desejo de desfrutar do prometido progresso e das chances de 

compartilhar o espaço propagandeado como o lugar da qualidade de vida. Pobres e ricos 

dividem o solo urbano, uns dentro e muitos outros fora dos enclaves fortificados, 

concentrando-se principalmente na direção sul/sudoeste, como mostra a figura 17.29 

 

                                                           

29 “Na parte sul e central, onde estão 8 dos 10 bairros mais populosos do município, verifica-se a presença das 

principais vias arteriais da cidade, que dão acesso a todas as direções do município, o que facilita a 

mobilidade da população” (MARTINS; OLIVEIRA, 2010, p. 5). 
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Figura 17: População residente em Goiânia por bairro, segundo Censo 2000 

 
Fonte: Martins e Oliveira (2010, p. 5) 
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A partir do mapa acima, bem como do debate realizado no primeiro capítulo desta 

tese, podemos afirmar que a desigualdade social urbana em Goiânia nunca obedeceu ao 

critério centro/periferia no sentido clássico. A história da metropolização da capital mostra 

que essa relação desigual se consolidou de maneira espraiada, por conta do processo de 

expansão, compreendendo várias áreas onde a concentração de renda tem proximidade com 

áreas menos favorecidas, como se vê na figura 18. Outro aspecto importante é que, apesar da 

chegada dos condomínios de luxo, os equipamentos urbanos (parques, vias de comunicação, 

pontos de ônibus) estão centralizados em sua área de irradiação, inclusive servindo de 

argumento ao capital imobiliário para atrair ainda mais pessoas que tenham poder aquisitivo.  
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Figura 18: Percentual de chefes de família com renda de ½ a 1 salário mínimo, segundo Censo 2000 

 
Fonte: Martins e Oliveira (2010, p. 6)
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No caso do Real Conquista, fruto da luta popular pelo direito de moradia, a situação 

atual contradiz os objetivos estabelecidos no planejamento e no discurso do poder público: 

 

O planejamento e a construção do Real Conquista foram realizados atendendo 

[aos] requisitos que buscam incluir os assentados à cidade, através de serviços 

de educação, saúde e transporte. A legalização da propriedade gera no indivíduo 

a segurança de ter onde morar, o orgulho de possuir sua casa própria, facilitando 

seu crescimento e de sua família. O Plano Diretor de Goiânia [...] ao se atentar 

às questões que se relacionam aos instrumentos do Estatuto da Cidade, vem 

contribuir na construção de uma Goiânia mais justa, que poderá enfim atender às 

expectativas de todos trabalhadores que sonham construir uma vida melhor 

(PASQUALLETO; VALLE JÚNIOR, 2014, p. 103). 

 

O projeto, assim colocado, não se concretizou e a justiça não foi feita. A realidade 

apresentada aos moradores é completamente diferente daquela vivida pelos que residem em 

condomínios fechados, começando pela insegurança e pela violência:  

 

Um dos itens mais citados pelos moradores como crítico é a questão da falta de 

segurança. Alguns comerciantes já viveram momentos de tensão nas mãos de 

criminosos. ‘Pegaram as pessoas que estavam na porta, jogaram para dentro. 

Depois renderam a moça que estava no caixa e levaram todo o dinheiro’, 

lembrou José Adeílson. O comerciante João Peres também já foi vítima de um 

assalto, no qual os bandidos estavam armados. ‘Eles anunciaram o roubo e 

levaram um monte de coisas e até a minha documentação’ (G1 GLOBO, 

2013b). 

 

Ainda desmentindo o discurso oficial, problemas urbanos assolam a população do 

Real Conquista e são expostos pelos próprios moradores, como “obras inacabadas e a falta de 

médicos em posto de saúde” (G1 GLOBO, 2013c). Outro aspecto das disparidades do 

desenvolvimento urbano entre nossos dois objetos de estudo está na locomoção: se, de um 

lado, a população dos condomínios é atendida por uma rede de fluxo para carro próprio, de 

outro, os moradores do Real Conquista não têm sequer as ruas asfaltadas (ver figura 19), o 

que dificulta o trânsito e a integração das pessoas ali residentes com a região na qual moram e 

até mesmo com o espaço urbano. 
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Figura 19: Bairro Real Conquista (2013) 

 
Fonte: G1 Globo (2013a). 

 

Apesar do grande número de pontos de ônibus na região, a questão do transporte 

público ainda é um dos problemas críticos da infraestrutura que não chega aos moradores do 

assentamento: “Para estudar, muitas crianças precisam acordar cedo e andar muito até chegar 

a escola. ‘O problema é que é tudo muito longe. Meus meninos saem 5h da manhã e não 

conseguem pegar ônibus, pois as linhas não passam por aqui’, diz a dona de casa Marilda 

Divina da Silva” (G1 GLOBO, 2013a).  

A partir de todas essas informações e de nossas observações, confirmamos que, ao 

migrarem para as franjas da capital goiana, as classes mais pobres e também as abastadas 

levaram para a região sudoeste uma realidade inerente à metrópole incompleta no contexto 

capitalista, onde as desigualdades sociais são em grande parte mediadas pelo capital 

imobiliário.  

O que nossa pesquisa nos levou a inferir é que os moradores do Real Conquista 

lançam suas críticas sobre as instituições de poder (o governo e/ou Estado), atribuindo 

exclusivamente a elas os problemas por eles enfrentados. Não há, entre eles, o entendimento 

de que a cidade desigual é fruto de uma conjuntura econômica, social e subjetiva bem mais 

complexa que constrói uma sociedade excludente e uma cidade cindida pelas diferenças, mas 

que integralmente adere às fantasmagorias do moderno desenvolvimento urbano. Como 
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acentua Velloso (2010, p. 4), “a cidade grande é parte da fantasmagoria da modernidade, 

enquanto locus eminente dos seus mitos”.  

No aspecto cultural, o assentamento e o condomínio fechado são frutos de um projeto 

fantasmagórico de modernidade do qual Goiânia é expressão. A metropolização desse projeto 

fantasmagórico consolidou formas de viver que foram levadas para a periferia da cidade e que 

acabaram por distanciar grupos que localmente vivem tão perto. Como mito, a periferia 

expressa a miopia e a ignorância inerentes a um espaço que se desumaniza, fragmenta-se e se 

perde como espaço do humano. 

Com as contribuições do materialismo histórico de Walter Benjamin e de seus leitores 

e intérpretes, procuramos historiar a dinâmica de metropolização de Goiânia e construir uma 

leitura crítica desse processo. Buscamos, a partir da perspectiva monadológica, não elaborar 

uma história fechada ou mais um documento de barbárie. Acreditamos ter conseguido cumprir 

os objetivos propostos ao mostrarmos cenários reais que ajudam a compreender como a 

metrópole goianiense se constrói e se desenvolve no século XXI.  
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APÊNDICE A – Fontes orais: entrevistas 

 Real Conquista 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS TEMÁTICAS: 

 

1. Estou falando com quem? 

2. Relate de suas origens até a chegada na invasão do Parque Oeste Industrial; 

2.1. O que te levou a enfrentar a empreitada de invadir o terreno no Parque 

Oeste Industrial 

3. Relate como foi a expulsão, e a temporada nos acampamentos, nos ginásios de 

esportes e no Setor Grajaú 

4. Como foi receber, e o que é a casa para o(a) senhor(a)? 

4.1. A casa está como o senhor(a) quer? Vai fazer alguma mudança? Qual ou 

quais? 

 

Indivíduo 1 (Américo Novaes) – Líder do movimento dos sem-teto de Goiânia 

Eu sou natural de Goiânia e nasci a domicilio, minha mãe quando estava grávida, 

situação difícil, muito precária, tava costurando na máquina ai veio as contrações e eu acabei 

nascendo em casa mesmo. 

Olha na verdade a gente já milita há muitos anos no movimento Luta e Moradia no 

MTL, já trabalhamos muito para a construção do transporte alternativo na época ficamos sete 

anos na luta onde resultou na implantação e depois pela desorganização e pela divisão dos 

próprios parceiros, veio a retirada do alternativo. Muita luta construímos a Cotego, hoje ela 

ganhou a licitação, tem seis por cento do transporte de Goiânia, são mais de trezentos e 

cinqüenta cooperados, eu sou cooperado também na Cotego, fruto de luta. No período que nós 

estávamos lutando na Cotego, foi quanto surgiu a ocupação do Parque Oeste Industrial, eu ia 

algumas vezes lá, mas não tinha ainda entrado definitivamente lá dentro do Parque Oeste, e 

surgiu a vontade de nós ajudarmos aquelas pessoas lá. Eram três etapas e a gente percebia a 

divisão das lideranças que tinham lá dentro, então nós fomos lá e nos oferecemos como um 

movimento para ser solidários a eles e, tivemos algumas dificuldades, porém as nossas idéias 

de unificação das lideranças eram positivas, as famílias aceitavam e nosso prestigio foi 

crescendo lá dentro do Parque Oeste Industrial pelas colocações das nossas palavras, pelas 
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nossas idéias, nós fomos conquistando prestigio e ai a gente acabou conquistando ali a 

confiabilidade de todos os moradores lá dentro e começamos a liderar, nosso movimento 

começou a liderar ali aquela ocupação do Parque Oeste Industrial, porém, já tinha algumas 

desorganizações que eram irreversível lá dentro, que culminou também alguns prejuízos para 

que o movimento ter vitória no Parque Oeste Industrial. Antes de nós conduzirmos o processo 

do Parque Oeste, lideranças lá dentro, algumas às vezes, não tendo assim uma ideologia 

formada, acabava apoiando algum tipo de especulador ou alguma coisa assim que não 

contribuía, e um movimento grande como aquele surge especuladores de todo jeito, não 

adianta a gente falar que não tem, porque tem, é natural do ser humano ele querer aglutinar 

propriedades, mesmo alguns que já tinha infiltrava lá dentro, mas a grande maioria, 

absolutamente a maioria esmagadora, não tinha onde morar e não tinha casa e não tinha o 

teto, prova disso foi a conclusão do cadastro feito pelo governo do estado através da AGEAB 

aonde resultou em mais de duas mil e quinhentas famílias necessitadas e carentes no final de 

todo o processo. Então aquilo que nós afirmávamos, que a maioria era carente, acabou 

realmente sendo provado pelo próprio governo que dizia que a maioria não era carente, era 

especulador e depois eles tiveram que reverter o processo. 

Olha, é o seguinte, pra chegar na operação inquietação e na desocupação teve um 

processo longo, era um período eleitoral no ano de 2006 e ali nós recebemos vários políticos 

como o prefeito Íris Rezende, deputado federal Sandes Junior, o governador do Estado na 

época, Marconi Perilo, nos garantindo que aquela área seria nossa, que seria desapropriada, 

que nenhum policial entraria lá, isso nos motivou muito, nos animou a construir, às pessoas 

tomarem dinheiro emprestado, muitos fizeram as contas, acertaram com seu patrão, aplicaram 

ali tudo o que tinham para construir o sonho da casa própria que é o maior sonho de todo pai 

de família e de mãe de família. Então, depois disso, as pessoas investiram e a coisa cresceu 

muito, foi rápido o crescimento ali no Parque Oeste Industrial, chegamos ao ponto de ter 

quase três mil e quinhentas moradias ali entre barracos, entendeu, casas mesmo, acreditando 

ficar lá. Porém depois da campanha política de 2006, como sempre, deram as costas, veio a 

pressão do SECO, que é o sindicato das imobiliárias, veio a pressão da imprensa que era pago 

pelo SECO, também a pressão do judiciário, até mesmo do Ministério Publico pressionando 

para que se cumprisse a liminar, e a liminar mandava desocupar independente do que poderia 

acontecer, deixando de lado até mesmo tratados internacionais que o Brasil assinou com a 

ONU, aonde, aonde, quando surge uma crise como essa, algo que é irreversível, ela tem que 

procurar solucionar da melhor maneira possível, era legalizar, era desapropriar aquela região 
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lá, aquela terra, mas não aconteceu, cederam às pressões das imobiliárias, dos empresários e 

mandaram a policia fazer a desocupação. No período de quinze dias a policia fez ilegalmente 

a tal chamada Operação Inquietação, que é um ato ilegal e que o Ministério Público não 

mostrou a cara, Ministério Público não se fez presente. Ali, naqueles quinze dias, era uma 

tortura continua, bomba de gás de pimenta, bomba de gás lacrimogêneo era bombas de efeito 

moral, bombas incendiárias e até mesmo projeteis letais e provas não faltam como você pode 

ver ai nas fotos, nos filmes que nós temos gravados. E nada foi feito, então culminou na 

desocupação, era uma situação difícil, uma situação complicada, uma loucura, famílias 

correndo de um lado pro outro, meninos de um lado pro outro, a coisa mais horrível do 

mundo, é algo assim, que só mesmo aqueles que vêem o filme acreditam, porque se você falar 

quem escuta não consegue captar e quem fala não transmite tamanha que foi a barbárie usada 

ali no Parque Oeste Industrial. Então é importante que possam também as pessoas procurar 

adquirir o filme, entrar na internet, no nosso site, adquirir o filme para reproduzir pra que isso 

não venha a acontecer mais. Bom, o fato é que no dia dezesseis de fevereiro de 2005 houve a 

ordem para fazer a desocupação do Parque Oeste Industrial, resultando numa desocupação 

violenta, onde o secretário de segurança declarou por várias vezes na televisão, pra mídia, pra 

toda a imprensa que demoraria de dez a quinze dias para fazer uma desocupação pacifica, 

tranqüila pelo número de famílias, quantidade de casas, crianças, idosos, moveis né, e que a 

imprensa estaria participando também daquela desocupação para registrar os fatos, no entanto 

a imprensa ficou praticamente dois quilômetros de fora do Parque Oeste Industrial, ela foi 

enganada, literalmente, a policia mandou que a imprensa pegasse o crachá na tenda que ficava 

lá na Canaã e de lá mesmo elas não puderam voltar para dentro do Parque Oeste, foi uma 

articulação da Policia Militar, e durante a desocupação ali houve uma violência tão grande 

que muitas pessoas tiveram seus braços quebrados, perna quebrada, vários hematomas, foram 

mais de cento e quinze, trinta denuncias no Ministério Público confirmada, constatada, não sei 

em que pé está isso até hoje, porque quando é contra os “Franciscos” a lei não funciona, mas 

quando é contra o “Chico” a lei funciona, então infelizmente é o sistema que nós estamos 

vivendo hoje, e ninguém engana ninguém, ta declarado, mas, vamos lá, no dia da desocupação 

foi uma violência muito grande, dois morreram, dois companheiros nossos, o Pedro e o 

Vagner, um ficou tetraplégico, oitocentos presos no sétimo batalhão, e mais ou menos dez a 

doze mil pessoas desabrigadas sem ter para onde ir, porque foi tão violenta a desocupação que 

a pessoa não pegou nem mesmo os documentos pessoais, nem objetos pessoais, ficando tudo 

para trás, dessa forma, contrariando as informações do secretário de segurança Jonatas Silva, 

porque, aquilo que ia durar de dez a quinze dias durou uma hora e quarenta e cinco minutos, 
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agora veja bem, para desocupar uma área de quase vinte e oito alqueires, com quase doze mil 

habitantes e quase três mil casas, somente uma ação de extrema violência para fazer isso em 

uma hora e quarenta e cinco minutos, foi a ação da Policia Militar aqui do Estado de Goiás. 

Olha eu tenho muito prazer de ficar dentro da minha casa e saber que ninguém vai 

mandar eu sair daqui ou que vai me cobrar o aluguel, é uma associação de segurança muito 

grande que um pai de família pode ter e dar para a sua família, é uma conquista, é uma das 

maiores conquistas é a moradia, é a casa própria, porque? Porque tendo uma casa própria você 

pode dar uma educação melhor pros seus filhos, ele vai ter mais segurança em ir pra escola, 

em ter suas amizades, em ir pra igreja pra ter suas festinhas, suas amizades, ele vai ter mais 

saúde física e mental, porque o dinheiro que a pessoa paga um aluguel, paga uma prestação ou 

alguma coisa nesse sentido, ele pode aplicar na alimentação ou até mesmo na educação de 

seus filhos, dos entes queridos. Então pra mim é uma satisfação muito grande, é um sonho 

realizado, é algo inexplicável. Eu quando vejo alguém se desfazer da sua casa ou porque não 

gostou do local ou da cor, fico assim extremamente aborrecido e procuro tentar conscientizar 

a pessoa que não importa o local ou a cor, o que importa é que você conquistou a 

independência do aluguel, que hoje você tem algo que você pode dizer é seu, é um patrimônio 

da sua família, isso é muito bom para os filhos, porque ele cresce com um perfil mais forte, 

ele cresce com uma mentalidade diferenciada daquele que oscila de um aluguel para o outro, 

aquele insegurança, aquilo ali complica até mesmo o psicológico das crianças. 

Olha, eu conquistei minha casa com trinta e nove anos, não sou preguiçoso, não sou 

vagabundo, toda vida trabalhei duro, mas não tive a oportunidade de conquistar, de comprar 

uma casa própria devido as circunstâncias que a gente enfrenta no dia-a-dia, então, é um 

sonho que você conquista e realiza e ele traz pra você um aspecto, como eu já disse, de 

segurança, de prazer. Você tem prazer no levantar, você quando levanta sabe a casa é sua, 

você vai ali no quintal, quintal limpinho asseado, você coloca ali um cimento, tudo o que você 

faz, você faz com prazer, porque você sabe que aquilo ali é algo que você vai fazer pra você e 

sua família. É bom você anoitecer em casa, você assistir filme com a família, é gostoso 

demais, é algo inexplicável. Então na verdade a casa da pessoa tem que ser o melhor ambiente 

do mundo, ele tem que ser um lugar onde você tenha segurança, paz e tranqüilidade, e lazer 

também. 

Olha é verdade, a casa é o seguinte, na verdade você fica a maior parte da sua vida 

dentro da casa, então você tem que investir nela, não as vezes no aspecto financeiro, mas você 

tem que investir, cuidar, zelar,  transformar ela num ambiente agradável, um ambiente 
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pacifico onde você vai ter ali o seu descanso, o seu repouso, o seu lazer, o seu prazer. Então 

pra você ver, você passa a maior parte do tempo dentro da sua casa, quem não fica é porque 

não gosta, é porque não tem prazer, eu gosto de ficar dentro da casa, porque você chega do 

trabalho dezoito horas suponhamos um pai de família normal, porque eu não sou normal, 

infelizmente meu dia-a-dia é anormal, é sobrenatural, é a igreja, é o movimento, é a 

associação, entendeu, é a política, então tudo isso faz parte de um movimento, tudo isso a 

gente ta interagindo aqui, tanto como religião, como política, como movimento, tudo trabalha 

junto. Então uma pessoa que chega em casa as dezoito horas ele vai ter seu lazer vai mexer, 

vai fazer uma comidinha, as vezes tem uma comidinha gostosa em casa, vai assistir um jornal, 

vai tomar um banho, depois vai ver um filme com a família, depois dorme um sono gostoso, 

quer dizer você tem a maioria do tempo na sua casa, então é muito gostoso, é muito bom. As 

pessoas tem que valorizar a sua casa, elas tem que aprender a valorizar, porque na verdade 

essa casa ela economiza hoje, para um trabalhador sério, e com salário médio de quinhentos a 

mil reais, quase trinta anos de luta, então é muita coisa que você tem que colocar na balança, 

são trinta anos que você vai deixar de pagar uma prestação, um aluguel, você vai ter trinta 

anos de descanso e repouso em relação a tranqüilidade e segurança da família porque a casa é 

sua. Então esse Real Conquista, essa luta ela é diferente, aqui as pessoas não pagam uma 

prestação, não pagam uma parcela, mas foi conquistado através da luta, porque esse bairro 

não foi planejado pelo prefeito nem pelo governo, esse bairro na verdade ele foi fruto de uma 

conquista de um povo que determinado a conseguir o seu objetivo que era a casa própria, 

mesmo que alguns, eu não posso deixar de relatar estaria sendo injusto, não essa 

compreensão, porque a sociedade é desse jeito né. As vezes a cultura, a educação é menos, é 

propositalmente não investida por parte do governo para fazer com que o povo seja massa de 

manobra, então as vezes ele não valoriza aquilo que é tão importante que é a conquista da 

casa própria, mas aqueles que tem um pouco de conhecimento, alguns como você, que não é 

do bairro, mas conhece a história já valoriza, e muitos mais e muitos mais aqui dentro do 

nosso bairro também, sabe da importância que é de ter essa casa aqui. 

Você não observou direito, você observando direitinho, você vai ver que a casa ta 

original, é dois quartos, a sala e o banheiro, a sala e a cozinha são conjugados faz parte do 

projeto, quando eu vim pra cá eu arranquei a pia da sala e ficamos usando o tanquinho de 

fora, porque é muito pequeno para fazer sala-cozinha, no meu caso, e o muro eu fiz com 

muita dificuldade, vendi uma moto, procurei apoio da família, apoio de colegas para poder 

construir o muro, porque o muro? O muro porque a gente é perseguido né, eu fui muito 
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ameaçado, fui ameaçado ate mesmo pelo coronel Pacheco no dia que eu fui preso na 

desocupação, que eu não duraria ate dezembro, fui preso na CPP, após eu sair eu denunciei ao 

vivo pra toda a imprensa e pedi apoio do Ministério Público, então, uma situação complicada 

pra ele e pra mim também, então a gente teve muita perseguição do delegado Valdir Soares 

né, muita perseguição de agentes da P2, então a gente se preocupou muito com o muro daqui, 

e graças a Deus conseguimos fazer ele de forma assim, bem rápida, dentro de um mês nós 

conseguimos cercar tudo aqui. 

Exatamente, aqui tem o projetado, aqui na verdade eu fiz o muro depois do muro a 

gente, fiz ali naquele corredor ao lado da casa que é um corredor perdido, pra muitas, você 

pode andar aqui dentro do bairro, você vai ver que é um corredor perdido, madeira velha, pau 

velho, coisas que a pessoa não usa coloca ali atrás da casa, eu não fiz assim, eu puxei a telha, 

encostei até na casa, fiz uma arinha de serviço e coloquei toda a minha cozinha ali certo, e 

ficou muito bom, muitos estão vindo aqui, copiando porque gostaram desse projetinho. Lá do 

outro lado, eu fiz um escritório aproveitando também o canto do muro, puxei duas paredes e 

fiz um escritório, por quê? Para você atender as pessoas, para você se organizar dentro da luta 

pela moradia, porque o governo é organizado, o Capitalismo é superorganizado e comanda, 

então com nós vamos fazer um movimento nós temos que nos organizar, nós temos que botar 

ali internet, buscar informação, ler, estudar e nos organizar pra poder saber contra atacar, 

senão você dá murro em ponta de faca. 

Com certeza, minha casa é uma base, aqui é uma base, aqui é o tempo todo 

articulando, conversando, aqui nós fazemos reuniões aqui no fundo, projetei pra fazer aqui 

uma varanda pra gente poder... tomou bastante espaço, catorze por seis, pra poder reunir cem, 

cento e cinqüenta pessoas aqui, exatamente para poder coordenar as lutas, caminhadas, 

manifestações. Então aqui é uma base, aqui a casa não é minha, na verdade a casa é, eu 

costumo falar, agora eu vou falar como Ministro Religioso, a casa não é minha, é do Senhor, 

meu carro não é meu, é do Senhor, minha vida não é minha, é do Senhor. Então eu acredito 

nisso, tanto é que no Parque Oeste todos os líderes quando bateu, quando saiu o mandado de 

prisão, bateu em retirada, quando vinha a policia, bateu em retirada, eu simplesmente fazia 

uma oração, eu acreditava que Deus estava sob o controle da vida e da morte, porque Ele diz a 

palavra, que tem o controle da vida e da morte, se Ele tem o controle da vida e da morte tava 

naquela luta conosco no Parque Oeste, eu tava na mão dele. Coordenava a reunião, assembléia 

ali a noite com duas, três, quatro, cinco mil pessoas, podia sair um tiro de qualquer lado, podia 

sair uma tentativa de homicídio de qualquer lado, mas eu fazia tranqüilo sem nenhum medo, 
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hoje quando eu olho pra trás eu falo, “meu Deus, o que que eu enfrentei?” Ai hoje eu tenho 

medo, hoje eu fico assustado. 

Com certeza, a gente quer que isso seja divulgado o quanto mais melhor para que 

novas ocupações não venham a acontecer, mas para isso tem que ter projeto habitacional e 

que seja construído projetos, porque no papel é muito bonito. Aprovaram agora a Lei 

Orgânica de Goiânia a coisa mais linda do mundo, parece que não vai faltar casa pra ninguém, 

tudo organizado, porém não acontece as coisas que são projetadas, porque tem um interesse 

forte, a luta de classe, rico contra pobre, então pra aprovar esses projetos é difícil, então que 

seja divulgado o quanto mais melhor para não haver desocupação violenta e truculenta como 

aquela que vidas se perderam, não só no Parque Oeste, eu quero complementar, depois da 

desocupação ficamos quatro meses no ginásio de esportes do Capuava e do Novo Horizonte, 

aonde ali, três vidas também se perderam pela insalubridade do local. Sonia foi a primeira 

com infecção nas nádegas, perdeu a nádega, perdeu a perna, perdeu tudo ai morreu, foi depois 

o senhor Jurivê, que contraiu pneumonia ali por deitar no ginásio, no chão frio, era um senhor 

de setenta e cinco anos, também o Cristiano que tinha problemas com bebidas alcoólicas, 

ainda mais depois de uma desocupação daquelas, a pessoa acaba se entregando mais à bebida, 

as vezes as coisas que não é licitas e dormiu, dormiu no chão, teve uma chuva muito forte, 

amanheceu morto até hoje o laudo não explica qual foi a causa da morte, porém, três vidas se 

perderam ali no ginásio. Dali nós conseguimos um acordo para caminha para o Grajaú, que é 

um acampamento provisório, que o governo comprou pra abrigar apenas quatrocentas e vinte 

famílias, quase que nós fomos derrotados naquele momento, porque nós éramos quase três 

mil, então quatrocentos e vinte não daria para atender todo mundo e nós perseveramos e 

levamos todo mundo para o Grajaú e o problema continuou, porque ficou um monte de 

amontoado, foi aonde comprou essa área aqui para o Real Conquista de trinta e um alqueires. 

Então no Grajaú várias vidas se perderam, vários casamentos se desfizeram, por quê? 

Situação de conflito, causado pelas autoridades. O estrago causado no psicológico, na mente 

das crianças foi muito grande, muitos jovens se perderam nas drogas, se perderam no craque, 

se perderam na maconha, na prostituição, muitos engravidaram, muitas jovens ali, porque 

eram mil e duzentas famílias amontoadas, uma barraca em cima da outra, então isso não é 

brincadeira. Isso não foi levado em conta pela justiça, pelo tribunal de justiça para cumprir 

uma liminar, onde ela não teria como ser cumprida, mas eles queriam que cumprisse para 

manter o Estado Democrático de Direito mesmo que custasse a vida de pessoas e a geração de 

pessoas. Então, que seja publicado, que seja anunciado, lance aonde você puder meu 
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companheiro, porque nós precisamos é disso, é divulgar essa história pra ela não se repetir 

como aconteceu no Parque Oeste. 

 

Indivíduo 2 (Gerivaldo Brás Alves) 

Eu sou de Caiapônia, Goiás, e desde 1999 que eu moro em Goiânia e fui participante 

da invasão do Parque Oeste, cheguei lá no segundo dia de invasão, data em que minha filha 

também nasceu, naquele segundo dia depois, então, como você disse, como você perguntou, 

pra mim foi algo muito difícil, porque uma vez que minha filha nasceu dois dias após aquela 

invasão, e eu tive que suportar o peso da carga de estar naquela desacomodação e também, 

carregando com a gente, uma mulher, uma mulher, recém-operada e com a neném também 

recém-nascida e aquilo pra gente foi um pouco pesado, né. E, mas animado, porque todos os 

políticos que iam ali prometiam que era uma invasão definitiva, que ali era, ia ser realmente 

desapropriado para fim social, que a gente poderia construir que não ia ser despejado, e a 

gente com aquela animação arriscou tudo isso porque realmente era uma luta, uma luta que 

valia a pena. O local era bom e além de tudo, a gente realmente necessitava, e com isso dava 

mais ânimo pra gente lutar, né. Nós tivemos ai uma conversa com o governador, e o 

governador prometeu que aquilo ali ia ser realmente desapropriado, que a gente poderia 

construir, e por isso nasceu, nasceu esse aval do governador. Quando nós fomos retirados que 

foi que todo mundo sabe, ta ai em todos os jornais e internet, fomos retirados, todo mundo 

assustou porque o governador tinha prometido que ninguém ia retirar nós, ninguém ia mexer 

ai todo mundo assustou demais, e realmente foi uma coisa massacrante, foi uma coisa, como 

(...) foi realmente uma guerra, porque quem nunca viveu uma guerra do Irã-Iraque, do Oriente 

Médio, ali ele realmente teve a noção visivelmente e igualzinho a outras guerras qualquer. 

Então de lá para o ginásio também foi uma dificuldade, porque graças aos nossos líderes 

Américo Novaes e Adilson e outros, o seu Valdemir outros ai que lutaram bastante para que a 

gente não abandonasse o movimento para que esse movimento não viesse, não viesse a 

dissipar ali naquele momento, nós fomos para o ginásio, conseguimos o ginásio dois ginásios 

o de Novo Horizonte e da Capuava né, para que pudesse acampar esse povo. E realmente foi 

uma outra luta porque ali veio doenças, desavenças, desacomodação e a falta de hambiente 

tudo, tudo isso veio a nos maltratar naquele local, né. Até que o Américo conseguiu essa terra 

aqui do Grajaú, consegui com o governo essa terra do Grajaú, para um novo acampamento, 

né. Ai já foi uma coisa assim mais de acordo com a lei, uma coisa assim mais organizada e já 

foi amenizando o sofrimento, porque no acampamento, realmente teve, teve muita 
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reclamações porque era barraca, realmente era barraca, o pessoal não tinha liberdade, o 

pessoal não tinha também acomodação adequada, mas foi melhor do que no ginásio, já era um 

início de alívio. Então naquilo ali realmente houve também assim, uma grande organização, 

porque cada um tinha o seu coordenador de quadra, então o governo dava mais assistência, o 

prefeito também dava mais assistência, mas mesmo assim as lideranças tinham que ficar de 

cima pressionando para que tudo isso acontecesse. Então nesse caso, nesse caso ai, a luta 

ainda continua, constantemente, árdua né, e para o início da construção aqui, ai realmente 

dobrou a luta, porque, como você sabe os governantes hoje, eles querem fazer, querem fazer, 

mas querem fazer da maneira deles e a gente tinha um pouco de pressa nesse sentido porque 

ali várias doenças nos incomodavam naquele acampamento, porque a falta de esgoto, a falta 

de higiene tudo isso vinha, vinha a contribuir para que vários tipos de doenças acontecessem. 

Então a gente muita pressa para que essas construções começassem, e os governantes 

realmente tinha uma certa morosidade, uma certa morosidade na luta, mas de acordo com a 

nossa liderança, Américo Novaes na frente, isso... ia pra Brasília, ia pra prefeitura, fazia 

protesto e até que aconteceu que começou, aqui, as construções das casas. Hoje a gente dá 

glória a Deus porque já mais da metade do pessoal já estão, o pessoal que realmente mais 

sofreu já estão todos acomodados, já estão todos assentados e já nas suas próprias casas, 

tocando seus próprios negócios, trabalhando, aqueles que trabalham fora, trabalhando fora, 

mas porém já tocando sua própria vida, e muitas pessoas ainda a gente vê que por falta de 

riqueza de espírito, ainda sofre aqui mesmo depois que ganhou a casa, porque realmente tem... 

é pobre de espírito né, porque não tem vontade de trabalhar, outros porque já acomodou, e 

então realmente ainda sofre, mas a maioria já tem a sua, a sua vida independente. 

Olha, pra mim é gratificante demais porque eu nunca tive uma escritura, pra te dizer a 

verdade eu nunca tive uma escritura, a gente lutou bastante e conseguiu através da luta, mas 

conseguiu sensibilizar o governador, sensibilizar o prefeito né, sensibilizar todos os 

governantes e eles realmente atenderam, atenderam essa nossa luta e eu agradeço a Deus e a 

eles e a nosso líder, a nossa liderança, porque hoje pra mim, pra mim é um sonho realizado e é 

um grande sonho, porque pra quem lá no acampamento, por exemplo, tomava conta da 

limpeza dos banheiros, da higiene dos banheiros químicos, é hoje um sonho pesado e louvado 

seja Deus, já esta sendo bem sucedido (...) bem sucedido, então eu tenho mais é que agradecer 

a Deus e a todos esses que lutaram e aqueles, aos governantes também. 

A importância é esse, porque eu tive a minha independência e eu tenho quatro filhos, 

quatro filhos, a tranqüilidade de espírito que um dia eu tenho um lugar pra cada um desses 
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filhos morar, que seja ao lado da minha casa ou que seja por cima, o importante é que esse 

espaço, pra mim e meus filhos, estão garantidos [...] é meu isso aqui. Eu tenho liberdade de 

fazer aquilo que eu planejo e que Deus concede pra gente e a gente esta esforçando para que 

esse ideal seja realizado. 

Meu lugar de morar e meu lugar de trabalhar, quer dizer, serviu para as duas coisas. 

Eu tenho meu comercinho, não pago aluguel, quer dizer, é uma chance a mais de melhorar de 

vida, ta certo? 

Sem sombra de dúvida, ter a casa, ter a casa, o lugar de você morar, é pra quem gosta 

de trabalhar, pra quem realmente tem vontade de subir na vida, é um começo de todas essas 

coisas [...] é o primeiro passo. A moradia é o primeiro passo pra você melhorar de vida. 

Eu morava no Fim Social na casa da avó da minha esposa, no fundo da casa da avó da 

minha esposa lá no Fim Social, e de lá é que eu fui pra invasão. 

Justamente porque eu não tinha onde morar e quando surgiu a invasão, surgiu também 

o comentário que o prefeito ia desapropriar para fim social, e como eu tava precisando, nada 

melhor do que tentar a sorte lá. 

Esse sofrimento todo, essa luta toda que nós tivemos realmente nasceu também o meu 

começo de vida, o meu pé de meia, então que dizer, nada melhor do que a pessoa ter endereço 

fixo e ter a tranqüilidade de saber que ele tem uma casa (...) eu não forcei ninguém a invadir, 

mas que vale a pena o governo trabalhar no sistema de dar um teto a quem não tem realmente 

é um meio de tirar, de tirar o sem teto da marginalidade e até mesmo do desemprego. 

Desde que vocês acham que o conteúdo é aproveitável, tem minha total autorização. 

 

Indivíduo 3 (Maria Francisca da Paz) 

Nasci em Pilar de Goiás, fui criada em Itapaci [...] Nasci em Pilar, fui criada em 

Itapaci [...] Eu cheguei nos anos sessenta[...] Porque a gente vem vindo assim, depois eu 

mudei aqui pra Goiânia, de lá pra cá eu to morando aqui até hoje [...] lá na Cidade Jardim, no 

Bairro Goiá, na Vila Nova, eu morei em vários lugar [...] lá na Vila Nova, eu fui morar de 

aluguel né, ai a gente morou lá muito tempo, depois eu morei na Cidade Jardim e por ai vem 

indo até que chegou no Parque Oeste [...]  

De ta pagando aluguel e não ter condições de pagar né, ai eu fui pro Parque Oeste [...] 

eu tava morando lá no Bairro Goiá [...] é, bem pertinho, eu morava na residência de uma 
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mulher que até ta fazendo mês agora que ela morreu, um mês, eu morei no lote da dona 

Tereza, morava lá quando eu fui pro Parque Oeste [...] teve alguém, amigo, conhecido que 

incentivou a ir pra lá [...] a possibilidade da gente ganhar né, que realmente depois de muitos 

anos de muito sacrifício a gente ganhou, então eu fui pra lá por isso, depois do Parque Oeste 

pra cá foi uma longa história e tudo [...] barraca é, morava numa barraquinha lá na beira do 

mato [...] 

Coisa horrorosa né, foi coisa feia, coisa feia mesmo, ali a gente, todo mundo sofreu 

demais da conta e ali não foi brincadeira, a gente tem um história pra contar, porque ali não 

foi fácil não [...] foi um momento muito triste viu, eu tive que sair de lá antes da hora porque 

eu tenho problema de pressão alta e minha pressão subiu demais, ai eu por causa daquela 

tensão nervosa que tinha daquela coisera, daquela bagunça né, ai eu sai, fui pro Cais do Bairro 

Goiá, lá eu fiquei tomando remédio lá ate quando eu cheguei de tarde lá onde eu, meus trem 

tava lá perto ali do Parque Oeste, minhas coisas, eu cheguei o povo já tinha saído, aquele 

tanto de policia, aquela bagunça, aquela coisa mais triste, não gosto nem de lembrar. Esses 

dias eu ganhei o filme de lá, falei: “não, não vou nem passar porque eu não gosto de lembrar”. 

Ali é muito triste [...] muito difícil, foi, a verdade é que foi [...] muita coisa esquisita, triste 

que dói na gente até hoje [...]  

Ai eu fiquei no... ai eu tava na casa dessa mulher que era amiga minha [...] meus trem 

tava lá depois eu fui pra Vila Aurora (...) uma outra amiga minha [...] fiquei no ginásio da 

Capuava, ginásio da Capuava né, que eu fiquei. 

No ginásio tava muito difícil, tava, realmente foi o lugar mais difícil que a gente andou 

[...] ali era muito difícil, mas eu mesma ficava muito lá no ginásio, mas eu não ficava assim 

diretão, porque eu tomava conta de (...) ai eu pus meus trem na casa de uma amiga minha pra 

poder ir lá pro ginásio né, que pra ficar dá um jeito mais, da gente ficar mais fácil, ai eu 

dormia mais ela, porque ela não andava e eu tinha que ficar lá tomando conta dela e de manhã 

cedo eu ia lá pro ginásio, porque eu fiquei na Vila Eurora, não era muito longe do terminal do 

Dergo, ali eu ia, ai eu ficava lá tinha muita gente amiga e tudo, por lá a gente almoçava e 

ficava lá no meio daquela baderna, por que lá no ginásio era baderna coisa horrorosa mesmo, 

ali era. Mas ai, graças a Deus surgiu o Grajaú, ai eu peguei minhas coisas, eu mais a minha 

menina e nós veio. Lá no Grajaú eu fiquei um ano e oito meses [...] de barraca né. 

No Grajaú não era difícil, não achava difícil, era barraca, era assim, muito quente, 

muito esquisito, mas passei uma ano e oito meses numa boa, graças a Deus não tenho o que 
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reclamar não, ali fio até bom. Agora no dia vinte e cinco vai fazer dois anos que eu mudei pra 

cá, de janeiro, vai fazer dois anos que eu mudei aqui pra... 

Uai Rodrigo representa tudo, tudo. Aqui é muito bom, graças a Deus é bom, a gente 

vive bem, eu pago a minha luz, a minha água, mas a casa é minha, o que eu quero fazer aqui 

eu faço [...] aqui ninguém mexe com a vida de ninguém, todo mundo toma conta das suas casa 

assim, e das coisas faz o que quer fazer [...] ah, eu fico aqui na cozinha mexendo com trem, 

hoje mesmo eu tirei a pia dali, por que tava dando vazamento demais na parede (...) fui ali 

comprar um negocio pra colocar ali pra tirar a torneira, aqui na cozinha, é que eu fico aqui, 

aliás eu sou muito caseira, eu não saio de casa, eu não passeio, é muito difícil eu sair [...] é a 

casa, é a casa, é verdade é a casa, aqui é tudo graças a Deus.  

Eu nunca tive esse negócio de revolta né, e de reclamar né, era bom pra mim, eu moro 

aqui toda a vida e tem muitos anos e vivo bem graças a Deus [...] agora é muito melhor, 

porque agora eu to dentro do que é meu né, graças a Deus, to dentro da minha casinha, to 

tranqüila. 

Eu autorizo né, coisa certa não tem nada de errado né Rodrigo, eu não me envolvo é 

com coisa errada isso ai não, longe de mim, mas é uma coisa séria, é uma pesquisa, é pro 

estudo, então não tem problema. 

Quase dois anos no Parque Oeste e no ginásio foi muito mais difícil, muito mais 

difícil, lá foi uma vida muito sofrida mesmo viu, ali foi. Agora, lá no Grajaú não, a gente cada 

um estabilizado na sua barraca, minha barraca era bem arrumadinha, era uma benção, eu vivi 

lá tranqüila. Tinha minha casa, saia, passava fechava a portinha de lona, ninguém nunca 

mexeu na minha barraca, nunca mexeu com nada. Ontem tinha um homem falando, não isso 

ai não tem nada a ver, isso ai é outra coisa de (...) o povo fala muito daqui do Real Conquista 

que aqui tem muito bandido, muito não sei o que, não sei o que, que não tava falando não, é 

lugar novo, é lugar novo, mas cada um fica na sua, eu, ninguém mexe comigo, graças a Deus, 

por mim, não mexo com a vida de ninguém, ninguém mexe com a minha né. Graças a Deus 

eu não tenho costume de ficar ai andando assim, pra arranjar confusão, então não tenho o que 

reclamar de ninguém, acho um Setor como outro qualquer, um Setor novo que ta tudo ainda 

difícil, não tem ainda muita condução, não tem asfalto, não tem nada, mas com muita fé em 

Deus vai ter, logo né, então, amém, porque a gente tem aqui né, veve aqui, veve bem, graças a 

Deus. 
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Indíviduo 4 (Nielson Matos) 

Eu sou do interior da Bahia, nasci em Barreiras e praticamente fui criado lá, mas 

devido a certas circunstâncias eu vim parar aqui [...] questão de falta de saúde né, eu vim pra 

fazer tratamento e acabei ficando por aqui justamente na época da ocupação do Parque Oeste 

né, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, problema de coração, e fiquei por aqui ai eu vi 

aquela oportunidade, já que lá também eu não tinha estrutura nenhuma, já com família 

inclusive, eu tive... vi nascer ali uma oportunidade onde nós poderíamos conseguir uma casa 

pra morar, que é tão sonhada, que existe tantas mil pessoas ai sem ter essa condição de 

moradia digna, então eu vi essa oportunidade e, fui, juntamente com aquela centena de 

milhares de pessoas ali para o Parque Oeste pra lutar em prol dessa moradia [...] 

Recentemente [...] não, já tinha muita gente já, já tinha muita gente [...] 

A priori pela minha família que também é... tinha parentes meus que também não 

tinham casa (...) que não tinham condições de comprar uma casa e que também estava 

investindo ali o seu tempo ali, sua esperança [...] a moradia né, a casa própria [...] 

Não, de forma nenhuma eu não imaginava até porque eu sempre acreditei na força do 

estudo e sempre estudei, mas em virtude desse problema cardíaco que eu tive a minha vida foi 

como se eu tivesse voltado a estaca zero, eu não pude trabalhar mais, então a partir daquele 

momento que eu fiz aquela cirurgia que o médico falou que eu não teria mais condições, 

assim, normal, então eu falei assim: “vou apostar que esse Parque Oeste aqui, que os 

governantes se sensibilizem realmente, como é uma área que tem mais de trinta e cinco anos 

que não cumpria sua função social e nem pagava seus tributos, seus impostos aos cofres 

públicos, aos cofres públicos, então pensei: uma grande possibilidade de que nós pobres 

possamos ficar com essa terra né”. Então foi esse né, a razão, essa foi a razão. 

Bom, na minha vida a Operação Triunfo é olhar por um ângulo foi uma catástrofe, 

mas como diz que é sempre depois de um, de uma chuva, de uma tempestade que o sol volta a 

brilhar, culminou hoje, graças a Deus, pela nossa persistência, persistência da liderança, que 

foi uma liderança firme que a gente teve ali, que hoje, está conosco até hoje, então graças a 

Deus culminou hoje na minha moradia, resultou na minha moradia e na moradia de todos que 

estavam ali e que se enquadraram nos perfis exigidos pela Agência de Habitação de Goiânia 

né. 

Assim, no meu ponto de vista, na minha concepção, não era necessário um operação 

com tamanha organização assim como se fosse para uma operação militar, de guerra né, não 
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precisava, porque ali eram pessoas, eram pessoas e somos pessoas carentes, é claro que, no 

meio sempre há pessoas aproveitadoras, sempre há pessoas que vem ali uma possibilidade de 

especulação, mas isso não era o total, não era o geral. Ali se você ver noventa por cento das 

pessoas realmente não tinha para onde ir, eu sou prova disso, porque eu sou pessoa humilde, 

pobre e tenho facilidade de comunicar e eu vi, eu fiz amizades ali, eu pude ver, as pessoas 

realmente pessoas que sonhavam em ter a casa própria, pessoas que não tinham, uma ou outra 

que realmente tinham uma certa condiçãozinha, mas isso ai caberia, como foi feito, ao órgão 

gestor administra, separar,organizar isso ai né, mas que não poderia fazer de tal forma, que 

pesquisasse mais, que analisasse mais, que fossem mais sensíveis com aquelas pessoas, 

conosco, para não precisar fazer uma operação daquela que causou impactos profundos, 

psicológicos, morais, de várias naturezas em nós, inclusive nas nossas crianças [...] em 

primeiro lugar moral porque você se sente como marginal, você se sente, a opinião pública ela 

foi manipulada ideologicamente, de certa forma pela mídia, por um certo poder econômico 

imobiliário se a gente for analisar e pelas forças... por certos governantes que se opunham a 

permanência daquelas pessoas ali, nossa ali né. Então o que aconteceu? A opinião pública, ela 

voltou contra nós e isso causou uma desmoralização da nossa pessoa, eu me senti como se 

fosse um marginal, no entanto nunca foi, nem necessário fazer um TCO numa delegacia, 

nunca, até hoje com trinta anos na minha vida (...). E segunda a psicológica, a psicológica ela 

deixa um resquício de trauma na pessoa, que quando você escuta falar em ocupação, quando 

você escuta falar em policia, quando você vê uma viatura, você já fica, você já sente como se 

aquilo fosse uma ameaça pra você, não como uma segurança, como deve ser, como ta na 

Constituinte né, na Constituição, que é para manter a paz, a segurança para a sociedade, para 

o cidadão. Então eu me sinto assim, um cidadão não digno devido a essa operação que foi 

chamada, batizada ai como Operação Triunfo, inclusive o meu filho, João Vitor de cinco 

anos, ele não pode ouvir um helicóptero, um barulho de helicóptero, ou uma sirene de uma 

viatura policial, por quê? Ele chora, grita, se possível ele entra debaixo de cama, isso criou, 

causou esse impacto psicológico no meu filho, que talvez terá, como eu não tenho condições 

de fazer um tratamento psicológico, só Deus ai né, você entende o que eu estou falando 

então? Só Deus ai que pode..., mas eu acredito que o mundo ainda vai ser melhor (...) as 

pessoas vão se sensibilizar mais com as causas sociais. 

Logo após a retirada eu fui pro Novo Horizonte, ali no Setor... no ginásio do Novo 

Horizonte ali próximo ao Parque Anhanguera [...] olha foi péssimo, essa experiência, aqueles 

momentos ali, a priori é claro que não era vontade política que nós... como é que fala... que 
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nós saíssemos dali já para uma moradia, assim, no meu ponto de vista ali eles não teve 

vontade política, porque se tivesse primeiramente, tinha que organizar todas as autarquias, 

todas as lideranças do segmento, desde habitação, desde administração municipal, estatal pra 

organizar e solucionar aquele problema. Eu não vi vontade política pra isso, a não ser da 

pessoa que lutou, da liderança que lutou por nós, que foi organizando, que foi lutando, que foi 

até conseguir que a gente pudesse sair dali. Então eles falaram que eram três meses, eram três 

meses que nós iríamos ficar ali, e no entanto, ficamos ali o que mais de... ficamos ali uns 

cinco meses mais ou menos, então isso foi péssimo essa experiência, porque nós vivemos ali 

de forma insalubre, aquela aglomeração de pessoas onde a proliferação de doenças 

bacterianas foram grandes, crianças adoecendo, doenças dermatológicas, virais, e tudo isso. 

Então aquilo ali foi uma experiência péssima na vida do cidadão, nas nossas vidas. [...] 

profundamente, primeiro porque eu estava recentemente da cirurgia, tinha colocado o 

aparelho, marca passo, então, no principio eu estava dormindo no chão, jogava um 

cobertorzinho no chão, que a OVG tinha conseguido pra nós e deitávamos ali, eu, meu filho e 

minha esposa. Depois eu tive que fazer uma barraca de lona ali fora, ao lado do ginásio, 

porque não dava mais, tava aglomerando as pessoas, quando chovia supitava, subia aquela 

água ali de fossa, de negócio ali, enchia aquilo ali, então não dava pra ficar ali realmente ali e 

ai eu fui lá pra fora, fiz uma barraca lá e fiquei ali até que a gente foi tirado de lá. 

Ai nós fomos transferidos pro Grajaú, que na verdade o poder público queria levar só 

somente os que estavam ali porque muitos preferiram, é claro, ficar na casa de parentes ou, ir 

pra outros lugares (...) naquelas construções insalubre ali, ai eles queriam ajeitar só aquelas 

pessoas ali, foi que a liderança ai bateu firme, pegou firme, foi quando saiu na mídia e as 

pessoas procuraram porque viram que eles também tavam na mesma situação, passou pelo 

mesmo processo de retirada lá do Parque Oeste. E nós então fomos pro Grajaú, aquelas 

pessoas ali, todas as pessoas inclusive estavam em casa esperando, tinham ido pra casa. 

Ali foi praticamente até o finalzinho já das transferências das famílias né, eu não sei 

exatamente assim quanto tempo, eu não to me lembrando, mas foi até já perto do finalzinho 

mesmo de tirar todas as pessoas [...] 

Aqui eu cheguei tem o que, tem quase, tem quase dois anos, vai fazer dois anos já [...] 

isso, na segunda etapa, a primeira etapa lá, a segunda etapa eu vim pra cá já. [...] Houve uma 

equipe que foi tirado pela liderança, essa equipe é a que sempre ta ajudando, sempre que tem 

uma visão melhor, sempre é a que ta organizando, administrando. Essa equipe foi juntamente 

com os órgãos competentes pra fazer essa visualização, pra fazer a... como é que diz... 
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reconhecimento de área, saber se realmente a geografia era boa, pra saber todas essas questões 

técnicas né e viáveis de moradia. E ai foram vistas outras áreas e que inclusive assim, não foi 

a priori aprovada e depois essa área aqui que foi aprovada em unanimidade. [...] mais ou 

menos que eu me lembro umas duas áreas. [...] Exatamente, juntamente com os órgãos 

competentes do governo, com pessoas representantes do governo e foram analisando a área. 

Bom, a casa ela é um... eu vou dizer assim, a casa hoje para o cidadão ela é o esteio 

principal para a vida do cidadão. O cidadão que se diz cidadão que não tem uma moradia, ele 

não é um cidadão digno, ele na verdade ele não tem cidadania, porque se a pessoa ter família 

constituída e a Constituição garante que o Estado tem que prover moradia para um cidadão 

constituído de família, porque então só agora, com trinta anos, depois de uma ocupação 

necessária, foi necessário fazer uma briga, fazer ali uma ocupação, para que o meu direito de 

casa própria, de cidadão viesse a ser garantido, para que o meu filho, para que a minha família 

pudesse ter uma condição digna de moradia. Então essa é uma pergunta que eu, não me calo 

dentro de mim, mesmo depois de ter conquistado essa cidadania no tocante a moradia, porque 

é claro que existe muitas outras vertentes, outras áreas, outras coisas também né que a gente 

fica a desejar pra nós como cidadãos, mas a casa representa pra mim o meu esteio, representa 

pra mim a base assim mais forte para que eu venha dar continuidade ai na minha vida e minha 

família e ter ai um pouco de dignidade a mais do que antes. Então a casa ela realmente ela traz 

essa dignidade pra nós, essa alegria, essa vontade de viver de sonhar pelo restante das coisas 

que a gente ainda tem que conquistar enquanto tiver vida ai pra ter uma vida melhor. [...] 

Olha, sentimentalmente eu fico alegre, fico feliz, sou feliz hoje com a minha casa a minha 

família também e mais tranqüilo, é um sentimento assim de sonho realizado no tocante a 

moradia, é um sentimento de sonho realizado. Então hoje quando eu penso em melhorar a 

minha vida eu penso em estudar profissionalmente, eu penso em cuidar de fazer algo que eu 

possa deixar para o meu filho dar continuidade, para que ele não venha passar pelo mesmo 

processo pelo qual eu passei. 

Tranqüilo Rodrigo, tranqüilo pode usar. É com muito prazer, com muita alegria que eu 

me disponibilizo aqui, to a disposição e que você possa utilizar sem nenhum problema. 

Olha se fosse pra mim viver assim por muito tempo aqui, eu viveria dessa forma do 

jeito que ela ta, porque ela ta preparadinha, mas só que a gente sonha também, a gente é gente 

e quer transformar, quer mudar, quer melhorar, então eu pretendo sim, eu pretendo por um 

comércio la na frente, eu pretendo ampliar aqui para o fundo, fazer mais aqui a cozinha, 

deixar a sala livre só um espaço grande lá, um quarto para cada um dos meus filhos e deixar 
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ainda um quintal, então eu sonho melhorar ela, murar toda, é claro que ainda não tenho 

condição pra isso, mas eu sonho sim, cada cômodo desse aqui pra mim representa pra mim 

uma moradia, uma casa, uma mansão pra mim, porque antes eu sonhava pelo menos ter um 

quarto de quatro por quatro, hoje eu tenho uma casa de quarenta metros quadrados que 

representa muito pra mim é um espaço muito grande, um mundo pra mim [...] pretendo sim, 

pretendo ampliar, pretendo criar mais instalações que venha a dar mais conforto como 

também áreas de trabalho de lazer e o que for preciso a gente vai estar fazendo ai [...] é, é o 

meu mundo né, então esse mundo é o mundo que eu quero explorá-lo, é o mundo que eu 

quero colocar em conformidade com a minha vida com a vida dos meus dependentes. 

Com relação a moradia, hoje tendo a moradia fixa, tendo um endereço, tendo um papel 

comprovando ali seu endereço é tão, é tão assim, bom pra gente, você pode.. olha quando eu 

vou na rua, eu vou na rua eu vou feliz porque ao retornar eu sei que estou retornando pra uma 

casa que eu vou abrir a porta, que eu vou entrar e vou ter ali minha família, vou ter meu 

aconchego, vou ter meu almoço prontinho, vou ter minhas coisas, então a moradia ela é 

significativamente tudo o que o cidadão tudo o que eu, tudo o que cada pessoa precisa pra ser 

feliz, pra poder ter o direito inclusive o direito de ir e vir, porque quando você não tem 

moradia você não sente alegria em sair em ir na casa de alguém ou convidar uma pessoa pra 

vir na sua casa, e aqui não, agora não, agora eu tenho o prazer de chegar, abrir a minha porta, 

abrir janela, ligar um rádio, isso é bom demais. [...] Exatamente, quando eu recebo alguém 

aqui ele ta sendo convidado a participar do meu mundo, ele ta convidado a entrar e conhecer o 

meu espaço onde eu moro, onde eu tenho uma vida normal, onde eu tenho um cotidiano que 

toda pessoa tem direito que é a moradia com a sua família. 

Indivíduo 5 (Glória Maria Chagas Cunha) 

Eu nasci na Bahia, mas fui criada no Tocantins [...] mas eu tenho doze, treze anos que 

eu moro em Goiânia, eu trabalho de doméstica aqui em Goiânia [...] eu vim pra Goiânia pra 

arrumar vida melhor pra mim, pro meu filho, pro meu filho trabalhar e eu, trabalhava de 

doméstica aqui e trabalho ainda, porque eu to desempregada, trabalho e uma vida melhor pro 

meu filho, porque eu só tenho ele e na época que eu vim pra aqui ele ia completar doze anos e 

ele precisava de trabalhar e lá no Gurupi não tem assim, serviço pra ele, pra ele começar a 

trabalhar, estudar, ai eu vim morar aqui em Goiânia [..] primeiramente eu morei lá no Setor 

Sudoeste, primeiro, ai eu morei lá muito tempo, morei uns dois anos no Setor Sudoeste, ai 

depois eu voltei, morei na Vila Canaã trabalhando, ai eu voltei morei na Vila Mauá de novo, 

ai depois eu voltei, morei na Vila Bela, morei na Vila Bela duas Vila Bela, ai depois eu (...) 



169 
 

 

uma amiga da gente que morava lá perto da Vila Bela deu uma idéia pra nós entrar no Parque 

Oeste, ai eu não queria entrar não, eu tinha muito medo de policia, eu sou muito medrosa 

policia, falei: “não, não vou não, que a policia vai sacar nós, vai matar nós, todo mundo, vai 

matar meu filho, vai matar eu, não vou entrar em terra dos outros não”, e lá tava abandonado, 

e lá onde que eu entrei é beira do córrego, não era lá pra cima onde que o Américo Novaes 

invadiu mais a turma dele não. Eu entrei numa área muito ruim, beira de córrego, muita lama, 

ai fiquei lá e meu filho: “não mãe, vamo entrar, nós precisa, nós trabalha”, nóis pagava 

aluguel, pagava aluguel de cento e cinqüenta, pagava água, pagava, minha água vinha de 

vinte, minha água vinha de trinta, energia vinha de vinte e cinco, que a água era eu e uma 

menina que pagava, eu morava numa casa muito boa lá na Vila Bela. Ai eu falei: “ah, sabe de 

uma coisa, eu vou entrar”. Ai a luz via que era nossa líder, primeiramente, e falou: “entra 

Glorinha, você precisa, seu menino trabalha muito,seu menino estuda”, estudava no Sesi da 

Vila Canaã, estudava naquele programa da... de telecurso dois mil pra terminar o segundo 

grau rápido, e ele foi não terminou porque entrou no Parque Oeste, enrolou a vida nossa, e nós 

entrou lá e tudo bem. Entrou, morei muito tempo debaixo de uma lona, ai meu menino, “mãe, 

nós vamos construir”, porque o Marconi Perilo falou que podia construir, que no governo dele 

ele não derrubava nenhuma casa, ai nós “tudo bem”, e nós foi na reunião com o Marconi e 

também o Pedro Wilson que era o prefeito da cidade na época, na época era o Pedro Wilson e 

o Íris Rezende candidatou pra prefeito, e ele ganhou. Na época era o Pedro Wilson, e o Pedro 

Wilson, “não, vocês podem construir que nós não vai deixar não, porque o PT nunca fez, 

nunca teve guerra pro lado do PT, o PT nunca derrubou nada e nem vai derrubar, casa de 

pobre o PT não derruba não, o PT ”, o Pedro Wilson que falou né. Ai todo mundo ficou 

animado, e meu menino foi, tinha um dinheirinho lá na Caixa mixariinha, tirou, ai construiu, 

fez um barracão muito bom, ai eu levei minhas coisas, eu tinha tudinho, tinha jogo de sofá, eu 

tinha tudo, sabe? [...] De alvenaria, eu fiz mais meu filho, meu filho pagou pedreiro sem 

poder, ai tinha a filha de uma ex-patroa muito boa na Vila Canaã, ai ela deu os caibros pra 

nós, deu as telhas eternit daquelas telhas ali, eternit. Ai ela pegou e falou: “ó Gloria, agora eu 

vou pagar a mão-de-obra”, o Wiliam pagou pedreiro só até em cima pra fazer, porque nós não 

tinha condição, o dinheiro acabou, ai ela deu não sei quantos sacos de cimento, deu brita, deu 

areia, sabe? Deu muita coisa pra nós e nós fez, nós ficou animado, sempre que o Américo 

Novaes falava, “vamos nas reunião”, ele falava, “ó, tem fé em Deus que vocês não vão perder 

a casa”, e nós, “pois é Américo, nós confia primeiramente em Deus, segundo lugar você”, o 

Américo lutou muito, não tenho nada contra o Américo, o Américo é uma pessoa muito boa, 
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ele lutou por nós, e a luta, a luta pela moradia, pode falar o que falar do Américo, sabe? Eu 

não falo dele, eu gosto muito dele, nós teve uma tretinha, isso ai é coisa a toa, eu nem ligo. 

Ai eu montei minha casa lá, sabe? Botei meus moveis tudo, comprei, eu tinha de tudo, 

ai a patrola passou num domingo, ai a gente saiu numa quarta feira (...) ai nós saiu numa 

quarta-feira, ai no domingo a patrola passou por cima dos nossos moveis. [...]  

Eu achei muita ignorância aquilo pelo governador, e as policia e o chefe mesmo lá né, 

achei muito ignorante eles fazer aquilo, matar pai de família, fazer nós de refém, botar nós pra 

correr, nossas crianças, tinha muita criança. Bateu muito no Américo Novaes, quebraram um 

portão lá do lado, bateu nele, achei muita ignorância, ele foi preso, sabe? Achei uma 

ignorância incrível do Jota Silva da policia aqui de... do Estado do Goiás, achei incrível, 

parece que eles tava, nossa, parece mais guerra com um bocado de burro, de cavalo, de égua 

não. Lá tinha era pai de família, nóis até tinha nome de ladrão, de ladrão, era uma quadrilha 

que tava lá, nós não queria ganhar lote, nós queria era fazer um movimento de quadrilha, 

coitado de nós, queria era uma moradia digna, que nem nós sofreu, nós morou no... primeiro 

nós foi pro ginásio, do ginásio a gente foi para a provisória, morou lá uns quatro anos na área 

provisória, eu morei dois anos, dois anos e meio na área provisória, lá no ginásio nós morou 

uns três meses, três pra quatro meses. Ai depois eu ganhei minha casa, eu fiquei muito feliz, 

fiquei mesmo, fiquei feliz com a minha casa, inclusive eu nem vinha morar aqui, eu ia morar 

era lá em cima, ai por causa do meu problema que eu tive, eu adoeci muito ai deu problema 

de... eu tenho problema de... eu faço tratamento lá no HGG de obeso, eu sou obesa, então 

pressão subiu por causa da minha gordura, eu fiquei muito contrariada [...]  

Vixi, impactou muita coisa até hoje eu tenho medo, tenho medo de... de assim... 

quando eu vejo um barulho de policia eu já fico (...) já fico com medo, pra mim foi uma coisa 

horrível, e não foi só pra mim não, foi pra muitos companheiros de luta né, pai de família, 

criança né, pra mim aquilo ali foi uma renegação né, eu acredito que nós sofreu muito [...] 

perdi tudo, perdi meus bens de casa tudo, eu tinha de tudo, perdi tudo, sai com a roupa do 

corpo debaixo da terra, um policial foi até me levou lá, até o comandante da policia falou: 

“leva ela lá, se os trem dela tive em riba, ela volta aqui pra fazer a ficha pra tirar, pra levar o 

caminhão pra tirar”, chegou lá tava tudo acabado, ai o policial falou assim pra mim, ficou até 

com dó de mim, “olha dona, a senhora cata o que pode debaixo da terra, chegar lá eu vou falar 

pro comandante que eu não deixo você não, porque suas coisas acabou”, tira o que debaixo da 

terra, tirei minhas panelas sem tampa, meus trem tudo, minhas roupas debaixo da terra, sabe? 

Eu não tenho nada, ate hoje eu não tenho nada. Esse aqui sofazinho eu ganhei no Grajaú, uma 
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amiga minha me deu e essa geladeira que eu vim comprar agora, esse barzinho eu ganhei no 

Grajaú, eu não tenho nada. Meu filho dorme até no chão que nós ate hoje não comprou uma 

cama, porque não sobra, nós faz mais é pra comer, pois é. [...] 

Morei no ginásio Capuava, vixi lá foi brecado demais pra nós, nós sofria muito, eu 

tinha um problema de reumatismo, meu reumatismo atacou, muitas crianças também, morreu 

muitos amigos da gente, morreu senhor de idade, morreu moleque e o médico cortou a perna 

dela, morreu a Sonia, morreu outro senhor lá, olha, foi brecado pra nós, nós sofreu demais no 

ginásio (...) e o Américo foi preso de novo, nós foi de novo, pra cadeia de novo pra tirar ele lá 

na DEIC, ele foi pro CPP parece que ele era um marginal, foi direto pro CPP, parece que ele 

matou dez pessoas pra ir pro CPP, acho que nem os marginal que é marginal mesmo tinha 

mais liberdade que o Américo Novais [...] 

Foi, dois anos. Pra nóis foi difícil porque pra arrumar um emprego nós era muito 

escorraçado, na sociedade nós era uns bicho, pra eu arrumar emprego de domestica o pessoal 

falava assim, “não, esse ai é o pessoal do Parque Oeste, não vai arrumar emprego pra ela não, 

porque esses ai eles roubam” [...] Foi precário, porque nós morou lá falavam que a gente era 

marginal, nós roubava, nós morava debaixo de uma lona, nossa mas foi... pra sociedade aqui 

de Goiânia nós foi um bicho, nós foi um terror pra eles [...] 

Ah, eu gostei, principalmente essa casa aqui que ela não era pra mim a minha era 

aquela lá do outro lado, mas eu gostei dessa aqui, ai eu conversei com o chefe da AGEAB ai 

ele ligou lá ai não tinha assinado ainda o contrato da Caixa, ai eles puseram eu aqui, eu falei, 

“ah não, não quero morar onde tem muita gente não, porque sou muito nervosa e eu quero 

ficar assim, sem ninguém do lado de cá”, ai ele, “então ta”, ai ligou la, perguntou, “ela falta de 

assinar um cheque ainda e assinar a Caixa, mas ela vai ficar ai depois a assistente social vai ai 

e pega o documento dela e muda a casa pra ela”, ai passou pro meu nome. Fiquei feliz, nossa 

e como eu fiquei feliz, foi numa época da campanha do Marconi Perilo para Senador e o seu... 

o governador... o governador a aposta dele que ele ia pegar o Cidinho ia pegar a posse dele 

pra governador Cidinho, ai foi na época que eles puseram nós aqui, nós ia ter uma carreata, 

muito caminhão (...) tava ai filmando, a Globo tava filmando, muita gente tava filmando, foi 

muito bonito. 

Pra mim representa muita coisa, eu que pagava aluguel, não sobrava dinheiro nem pra 

comer, hoje em dia sobra dinheiro até pra comer uma carninha, nossa eu fiquei feliz demais. 

Eu nunca vou falar que se o Américo entrar numa... de novo numa invasão eu num ia, eu 

posso entrar, porque eu tenho um filho, eu tenho uma irmã que não tem, eu posso entrar por 
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eles, por mim não, porque eu to feliz. Então eu brinco com meu menino, “olha Wiliam, o dia 

que Deus me tirar, você nunca venda essa casa aqui não, pode comprar outra, pode morar em 

outro lugar”. O dia que tiver liberdade, porque daqui cinco, sete anos que vai dizer que ela é 

nossa, por enquanto ela não é nossa, por enquanto ela ainda é do governo e do governo federal 

ainda, eles não falam que é nossa, a AGEAB fala que não é nossa, não pode vender, não pode 

botar parente pra morar aqui, tem que botar junto com a gente, mas eu precisava era de uma 

casa, não era pra botar parente, pra morar eu e meu filho morar. [...] não, ninguém não vende, 

nada, pode até alugar, porque a gente é vivo amanha a gente (...) os filhos da gente não ta 

nem, mas por mim ,mesmo eu não vendia, se fosse pro meu filho, “não isso aqui foi com 

esforço da minha mãe, minha mãe sofreu, eu sofri e nós sofreu, nós foi escorraçado com a 

policia, principalmente com o pessoal do choque, da ROTAM, sempre eu falo pro meu 

menino, isso aqui foi um caso que nós entrou no Parque Oeste, nós queria realmente era ficar 

lá mesmo, mas não deu pra ficar lá, Deus deu essa aqui pra nós, aqui é nosso, isso aqui 

ninguém me tira, só tira o dia em que eu morrer pra ir enterrado debaixo de um cemitério ai 

tudo bem, porque nada pra Deus é impossível né. 

Fiz nada, do jeito que eu peguei, do jeito que a AGEAB pegou e me entregou ela ta, 

seu Valdomiro ai ta de prova, não mudei nada. [...] Eu tenho, só queria que o nosso... o lugar 

do Lula, como é que chama aquele que vem ai, o Ministro... o Ministro como é que é o nome 

dele? (...) ele falou que ia dar o resto do dinheiro pra nós, pra nós fazer uma cozinha, fazer 

uma cozinha e fazer uma área. Eu queria que a palavra dele fosse digna, que a gente vota 

mais... eu voto mais é pro PT, pro Lula, ele deveria ver as condições minha a condição de 

muita gente, porque eu não tenho condição de fazer uma área, que eu tenho que murar né, se 

ele fazer isso por nós aqui o Ministro ou o (...) eu ia ficar muito alegre através do Lula, porque 

o Lula ta ajudando nós muito, eu ia ficar alegre também ganhar né o restante do dinheiro pra 

mim construir, porque dos moveis eu não vou ganhar mesmo. 

Com certeza, fazer uma cozinha, fazer uma área lá no fundo e mais um quarto e pronto 

e murar [...] murar porque é bom pra gente sair, ninguém não mexer, a gente tem que 

trabalhar né [...] com certeza, a gente planta uma planta aqui uma criança vai e quebra e eu 

não vou ficar brigando com vizinho por causa de uma planta né, por isso com certeza, o dia 

que meu filho puder, nós puder, nós vamos murar, se Deus quiser e ele quer [...] com certeza, 

a gente ter liberdade, ter uma casa digna, uma casa que você sofreu ne, agora só falta uma dia 

meu filho ganhar uma, que ele não tem [...] não, meu mundo é Deus né em primeiro lugar, 

porque nada sem Deus você não tem nada né, mas aqui é meus dias de vida, minha velhiça, 
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tem que pensar na minha velhice daqui pra frente, porque o mundo nosso mesmo é Deus, 

nada com Deus você não faz nada. [...] isso aqui é minha segurança na minha velhice né, pro 

meu neto, eu já tenho um netinho que vêm pra aqui, brinca aqui, nasceu aqui, só que meu 

menino separou da esposa, mas sempre ele vem ele gosta daqui né [...] com certeza, a nossa 

luta, tudo, foi uma luta (...) eu fico pensando uma pessoa pegar uma casa dessa aqui e vender 

por dois mil, três mil, o que que ele ganha? Que que ele tem imobiliária vendendo moveis? E 

outra coisa, eu acho errado, isso aqui foi uma luta, um sofrimento, pessoa tem que morar até o 

dia que Deus... 

Individua 6. (Rosilene Rodrigues dos Santos) 

Meu nome é Rosilene Rodrigues dos Santos, e aqui eu deixo bem claro a minha 

história né, a história, um exemplo de vida que as pessoas humildes, que às vezes o Governo 

não dá chance para as pessoas terem sua própria moradia e ter que fazer o que nóis fizemos, 

invadir, terra. Realmente, não é invasão. Porque aquele que não tem uma condição de 

comprar um lote ele não ta invadindo, ele ta tomando posse do que é dele, né. Nós pagamos 

impostos, nós compramos, nós somos pessoas humildes. Nós não temos dinheiro suficiente 

igual eles têm, mas somos pessoas humildes, somos lavradores. E ai, eu com, nessa época eu 

tinha seis filhos, vim de uma família humilde, de uma lavadora de roupas, vendedora de 

biscoito na rua, minha mãe né, então sempre (...) não tive chance de estudar, porque ela não 

tinha condições de me dar uma boa estudo, uma boa vida, então fui crescendo nessa vida 

humilde então eu hoje continuo nela né, mas graças a Deus eu tenho minha casa com muita 

luta. E ai, continua minha história, eu com filhos pequenos, morando de aluguel, aluguel 

vencendo, criança doente, e ai estava aquela invasão, aquela ocupação né, com muitas 

famílias carentes né, e eu peguei falei com Deus e fui pra la, perguntei se podia e ele falou: 

“vá, vá porque eu não tenho perna (...) meu pé ta podre, vá”. Então eu fui né, chegando lá me 

ocupei numa barraca de lona com seis crianças pequenas, pegando chuva e sol, e ali 

estávamos esperando que o governo tivesse misericórdia de nós né, que desocupasse aquela 

terra, e não esperávamos que seria maneira né, aquela coisa trágica que até hoje nossas 

crianças ainda tem na mente ainda né. Ai muitas promessas mentirosas, ali dentro teve, 

enganou demais as famílias carentes, alimentou esperança que não deram, no momento, então 

ali nós estávamos numa expectativa, de esperança né, todo mundo, as crianças, os 

evangélicos, os católicos, todos. Estava ali, “ah, o Governo vai ter misericórdia de nós, né”, 

mas (...) se enganou, foi uma forma muito trágica, foi, muitas famílias perdeu seus filhos né, 

mulher perdeu seu marido, minha vizinha aqui do lado, até hoje ela chora pelo seu 
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companheiro, que era bom esposo, era um homem evangélico dentro da palavra de Deus, ela 

hoje lamenta, porque ela perdeu a metade da vida dela pode dizer, por causa de que? Por 

causa de uma casa. Será que todos nós, pessoas humilde, pra ganhar uma casa, nós temos que 

passar por isso? Eu acho que não é certo. Eu como uma mãe de família, eu acho que o 

Governo também tem filhos, Deus sabe o dia de amanha né, o mundo dá muitas voltas, então 

eu peço a Deus que ninguém passe pelo que nós passamos. Eu deixo bem claro, que isso seja 

um exemplo de vida para os nossos governos, não só do Goiás como do mundo inteiro, né. 

Que eles ouçam essa entrevista que eu to dando, e que olhe mais pelo povo que vota neles, 

que coloca eles la em cima pra pode governar os nossos sonhos, os nossos direitos, que eles 

prestem mais bem atenção, que tenha carinho, né. Que nós não somos cachorros, nós somos 

ser humanos, até cachorro nós tem que ter respeito, né, porque também é um animalzinho que 

nós temos que ter amor e carinho, então não vou considerar como cachorro, né. Então, eu 

peço muito carinho, que as pessoas tenham carinho. 

Olha, aqui... eu vou deixar bem claro a minha história de vida não é? A minha mãe, foi 

uma mulher sozinha, criou nóis sozinha. Criou oito filho (...), nasci aqui em Mara Rosa de 

Goiás, Mara Rosa, [...] lavadeira. Ai meu pai separou ela, deixou ela com um monte de filho, 

e ela, como já estava muito doente, não tinha como continuar na roça, então ela mudou pra 

cidade, né, lá eles tinham terra, ai a terrinha que eles tinham eles venderam e ela foi criar nóis 

lavando roupa, naquela humildade, simples, e criou, criou nóis, ensinou nóis trabalhar, que 

nóis sabemos trabalhar, graças a Deus. E ai eu fui criando, ai o tempo foi apertando, o tempo 

foi ficando difícil pra ela, meu tio deu um conforto melhor pra ela, assim, tipo uma casa né, 

barraquinho lá no Pará, ai nós fomos pra lá, ai depois nós voltamos [...] fomos pro Pará, é 

fomos pro Pará. 

Em Mara Rosa era aluguel, nós fomos morar na cidade. 

Não, não era bem uma casa, era tipo assim, (...), um documento né, deu pra ela morar, 

pra criar os filhos, sem pagar aluguel. Ai ela criou nóis, ai depois de maior de idade eu vim 

embora pra Goiânia, porque lá era muito difícil pra arrumar trabalho, e eu tinha casado e o 

meu marido tinha me abandonado, e eu grávida tinha menino pequeno, e eu vim embora pra 

Goiânia pra poder trabalhar e mandar (...). Quando eu vim pra cá eu tinha dezoito anos, é, 

dezoito anos... ai mandava dinheiro pra minha mãe criar meu filho no Pará né, e eu continuei 

aqui trabalhando de empregada doméstica né, e sobrevivendo né, morava num quartinho de 

aluguel pra poder sobrar mais dinheiro pra eu mandar pra ela, porque eu tinha duas crianças lá 

com ela, ai continuei, ai foi logo foi vindo, todos eles, que são goianos, minha família toda é 
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goiana, só que ficou um bom tempo no Pará, depois retornou pra trás pra cidade nossa. Ai... 

eu chegando aqui, nóis continuou morando de aluguel. Eu comprei um lote a prestação, não di 

conta de pagar, eu perdi o lote. Ai a imobiliária quis entrar em negociação comigo, mas eu 

não tinha como quitar o que já tinha perdido, perdi, fui morar de aluguel novamente. E assim, 

foi na época que eu casei novamente, ai eu tive mais filhos e fui pro Parque Oeste [...] do meu 

segundo casamento é três, mas ao todo eu tenho sete, sete filhos. Então ai... eu fui pro Parque 

Oeste porque achava muito difícil, porque as vezes eu queria comprar um danone, uma maça, 

uma coisa que criança merece, eu não tinha condição, porque eu tinha que pagar aluguel né, e 

ai eu me fui pro Parque Oeste, me achei obrigada a ir, entendeu? Que ai foi uma coisa que não 

tinha pra onde correr, ai eu fui pra lá pela falta de possibilidade de pagar aluguel. Ai eu recebi 

o bolsa família deles, ai eu falei assim: “nossa, agora eu vou comprar uma maça, um danone”, 

mas (...), ai eu tinha que pagar o aluguel e eles me ficavam pedindo as coisas, aquilo pra mim 

era muito doido. 

Eu morava lá em Campinas, no aluguel da Patrícia, ai como ela ficava com dó de mim 

(...), só que nesse estado assim, como vive hoje (...) que vive de aluguel né, ai ela não teve 

mais como segurar as pontas pra mim, ai uma cumadi minha que me ajudava, que ela mora 

também em Campinas né, Marina, pois é, minha cumadi é que me ajudava a pagar o aluguel 

né, ai ela ficava com dó e falava: “não Rose, vou te ajudar”, ai me ajudava a pagar o aluguel... 

ai, chegou um dia eu falei: “não, eu tenho que tomar um jeito nessa vida minha, não tem como 

morar de aluguel o resto da vida né”, e as prestação da imobiliária não tem como você 

comprar, é caro demais, ai foi ai que eu fui pro Parque Oeste. 

Uai, o que me atraiu foi a coragem deles, que começou né, porque eu não sei quem 

começou, eu nunca perguntei. A coragem deles de correr atrás dos seus direitos. 

Não, teve noticia. Da televisão. Foi, a televisão passava a todo momento né, então 

aquilo chamou muito a atenção dos governos né. Aquilo é uma terra cara, você sabe que em 

terra cara nunca quer colocar pessoa humilde né, os humildes sempre fica em segundo lugar, 

em segundo plano né. Então, mas não é que a terra era cara, era porque aquele povo era 

consumido por uma coisa tão pequena. Ai o que acontece, eu vi na televisão, falei: “Senhor, o 

que é que eu faço?” Senhor me deu permissão pra eu entrar lá, mas eu sabia que ia dar aquela 

guerra toda, eu tava ciente espiritualmente. 

O ano eu não marquei não. Eu não marquei. Não, não tenho não. 
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Ai, então, ali, aquele aflito, aquela agonia. As crianças até hoje lembram ainda das 

bombas, de tanta coisa, tanta coisa horrível né. 

Não, barraco, barraco. De lona, de lona. Até no dia do cadastro lá que eu fiz lá no 

ginásio, eu falei, foi barraco de lona, eu não menti. 

Eu fui sozinha, meu marido tinha me largado em situação (...) pelo aluguel, então ele 

ficou tão assim sem saber pra onde ir, que você sabe que a mulher sempre segura as pontas, 

ele ficou tão desesperado, que ele desempregado e o aluguel, que ele ficou doido, então a 

gente começava a brigar por causa disso. Ai ele pegou (...) foi pros pais dele (...) sozinha e 

Deus e os meninos, e a minha mãe tava junto, minha mãe cabeça branquinha, tava mamãe [...] 

não ela mora em Anápolis, Anápolis. Então ai foi ela comigo, outras (...) e meus filhos, ai ela 

não agüentou que (...) ela quase morreu, ai minha irmã veio e pegou ela e levou embora, eu 

falei: “leva ele porque eu não tenho condição de levar ela”. Meus irmãos até ficaram 

revoltados né, por que minhas irmãs deixou ela ficar comigo, mais pra me ajudar né, ai 

minhas irmãs veio pegou e levou ela embora porque não tinha condições dela ficar comigo, 

porque ela tava muito doente, quase morreu no ginásio né. E ai nóis pegamos saímos dali 

daquele lugar ali que tiraram nóis né, nóis saímos não, tiraram nóis com cacetada e pau e 

pancada e tudo né. 

Ter uma casa é tudo (...), você tem mais respeito, dignidade, então uma casa ela 

significa tudo, até pros seus filhos, você criar um filho debaixo de um teto, saber que aquilo la 

é seu, não vai chegar a qualquer hora uma pessoa na sua porta “olha venceu o aluguel, se não 

pagar você vai ter que sair”. (...) arrancando seus trem, quebrando tudo e depois que eu tive 

minha casa ficou tudo mais fácil, eu abri credito na loja, eu fui mais bem vista nos lugares, até 

pra arrumar faxina, que eu trabalho de faxina agora, entendeu? Que eles quer endereço, quer 

saber onde você mora, de aluguel você não tem essa (...) não tem, você entendeu? Uma casa é 

tudo, pra sua família é tudo. 

Não, não esta do jeitinho que eu quero não. 

Vai continuar. Eu pretendo aumentar ela porque eu tenho muito filho, minha família é 

grande, nós somos nove pessoas ne. Eu pretendo aumentar ela, ela é muito pequena pros meus 

meninos ne. São só dois quartos que tem, são sete crianças. Mas ai, fazer o que né? A gente 

não tem dinheiro tem que ir traalhando aos poucos ne. Tem que esperar a hora de Deus ne, e a 

hora também que tem condição, mas não ta do jeito que eu quero não, mas até lá Deus vai 

abençoar que vai estar. 
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Proveito, eu planto, fiz minha arinha la fora, fiz meu fogãozinho de lenha pra mim 

cozinhar meu feijão (...) meu fogão de lenha dentro do quintal dos outros. Tem liberdade, 

meus meninos brinca, cavuca o chão, é deles, né. Na casa dos outros você não dá pra fazer 

isso. Eles brincam, eles fazem o que eles querem, é deles. Então, uma moradia, uma casa é 

uma dignidade pra uma família. Você chega em qualquer lugar, até num banco pra você abrir 

uma conta, se você não tiver uma propriedade eles até (...) meio lá, meio cá, entendeu? Agora, 

você ter uma residência própria, nossa, é um tratamento diferente, né. Uma moradia é tudo, é 

isso que eu tenho pra dizer, tudo. Pros seus filhos, pra sua família, é uma dignidade muito 

grande. Só de saber, que aquilo ali, você esta pagando só energia e a água, e o restante do 

dinheiro você pode ir no mercado e comprar uma banana, uma maça, um danone pros seus 

filhos, uma vitamina e formar seus filhos, porque meu plano, agora, graças a Deus, é de 

formar meus filhos, que eu não quero que eles tenham o mesmo, a mesma carreira que eu tive 

não, eu não tive não foi porque minha mãe não quis, ela não teve condição, mas hoje eu to 

correndo atrás disso, eu faço o que eu posso pra mim formar eles, pra mim, amanhã, não ver 

eles passar o que eu passei, que a minha história foi duida, a história deles também né, que 

eles teve presente, eles viram tudo. Meu menino tinha dia que ele chegava, ele ficava 

horrorizado, que eles banhava nos banheiro dos homens, então lá no ginásio, ele ficava 

horrorizado com as coisas que ele via, então aquilo lá, pra eles foi um trauma. Então eu peço a 

Deus que eles não passem pelo que eu passei, eu tenho fé em Deus que eles não vão passar. 

Quando eles tiver formado, trabalhando tendo um sérvio digno, eles vão ter condição de 

comprar a própria casa deles, porque essa casa aqui foi ganhada com muita humilhação, 

entendeu? Com muito sofrimento. Cada tijolo que tem na parede dessas casas tem sangue 

derramado. Essa casa aqui não tem dinheiro nenhum que paga ela. Uma vez chegou um 

homem e perguntou se eu queria vender minha casa, eu não sei se foi um teste, ou o que que 

foi, eu não sei. Chegou e perguntou, “a senhora não quer vender sua casa não?”, ai eu até ri, 

eu ri, eu ri, eu falei, “moço, enquanto eu estiver viva na minha vida, essa casa não tem placa 

de venda, porque isso aqui é um exemplo de vida, essa casa aqui vai servir de exemplo pros 

meus netos, pros meus bisneto, essa casa aqui não tem venda”. Eu posso comprar outra, por 

que eu não vou ficar só com essa aqui também não, porque eu tenho filhos, entendeu? No 

futuro eu vou comprar mais pra eles, porque agora eu tenho condição, porque eu não vou 

pagar aluguel, o dinheiro que eu ganhar e eu puder fazer um caxinha sobrar, eu vou comprar, 

é claro que sim, não é porque eu ganhei essa aqui que eu posso falar, “não, eu vou casar e vou 

ter família, então uma só não dá”. Então com fé em Deus eu pretendo ter mais, mas não agora, 

quando Deus me der condição, né. Mas eu não quero que meus filho passem pelo que eu 
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passei, ter que ir pra invasão pra poder conseguir uma casa. Porque essa casa aqui foi ganhada 

com muito sofrimento, muito mesmo, não é pouco não. Tanto que você pensar que foi 

sofrimento, eu levantei de manhã na igreja, e ver aqueles corpos estirando lá dentro da igreja, 

aquelas vigas lá tirada, aquelas mães chorando, a esposa chorando. Aquilo ficou gravado na 

minha mente. Meu Deus, pra ganhar uma casa, ganhar um pedaço de chão, sendo que Deus 

deixou terra pra todo mundo, ter que passar por isso aqui, ver uma vida tirada (...) evangélico. 

O rapaz morreu inocentemente, que nem lá ele não morava, o outro rapaz. Ele foi lá pedir pra 

mãe dele não reagir contra a policia, e de repente a vida dele foi tirada lá dentro. Foi duas 

pessoas, fora os que a gente não sabe, fora os a mais que desapareceram, até hoje tem parente 

desaparecido que até hoje ninguém sabe aonde ta, ninguém sabe e tem pessoas que tem medo 

de revelar. Então, fazer o que né? É a vida, mas só que tem um preço, todo mundo tem um 

preço a pagar, não tem a pessoa que vai plantando, plantando (...) maldade que não colhe, que 

colhe, entendeu? Tem que prestar atenção no que planta, porque se você planta mandioca, 

você colhe mandioca, se você planta espinho, você vai colher espinho. Então eu falo mesmo 

pras pessoa, “não planta demais não, toma cuidado com o que planta, porque Deus não 

dorme”. 

Sim, autorizo, porque tudo o que eu falei é verdade. Eu jamais, eu sou uma mulher de 

família eu também freqüento a igreja, jamais eu vou mentir em qualquer relatamento. Eu 

autorizo sim, pra deixar bem claro pras pessoas que às vezes a gente toma a iniciativa de ir pra 

uma ocupação dessa, não é por rebaixeza, nem pra querer tomar o que é dos outros, entendeu? 

É pra tomar iniciativa do governo, que é preciso de acontecer o que aconteceu, ele pode muito 

bem construir casa, fazer uma pesquisa muito grande, porque é muita gente pobre, pobre 

mesmo, não só material, espiritual é uma coisa que não tem como ele resolver, mas material 

ele tem como né. Então, eu faço um apelo pro governo né, pras pessoas que vão ouvir passar 

um para o outro, porque eu sei que sempre a palavra vai passando um para o outro né, que não 

precisa disso, que se ele ta lá em cima no poder, Deus deu essa chance pra ele ser o 

governante dos nossos sonhos, que ele trabalhe honestamente, que ele trabalhe da maneira que 

é certa, que ele não deixe acontecer mais isso não, né, pra até hoje, até hoje eu vejo mãe 

chorando pelos seus filhos, né. Então eu deixo bem claro que, outras pessoa vão ter uma porta 

pra abrir, uma janela pra fechar, que não seja da mesma forma que eu tive, que seja de uma 

forma mais humilde né, que ele seja, “oh, fulano ganhou”, liga pra pessoa fala, “oh, você 

pegou sorte, você vai ganhar sua casa, sua moradia, você que é de aluguel”, que seja de que 

forma, não sendo da forma que eu ganhei não. Não é porque eu passei por isso, que eu ganhei 
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minha casa assim, que eu quero que meus amigos passem por isso não, porque o que é ruim, 

eu não quero que ninguém passe ta, eu deixo bem claro, meu nome é Rosilene, Rosilene 

Rodrigues dos Santos, né, e que seja um exemplo de vida, não só pra mim, pra outras pessoas 

também, que lute, nunca desista dos seus sonhos. O povo fala que esperança é a última que 

morre, pra mim não, ela nunca morre, a esperança ela é eterna, ela é material e espiritual, ela 

nunca morre. Então não deixe as pessoas arrancar de ti os seus sonhos, sonhe, e tenha fé em 

Deus, que Deus Ele é capaz, se Ele promete, Ele cumpre. E vamos ter um pouquinho mais de 

confiança nos nossos governos né, obrigado. 

 

Indivíduo 7 (Roseli Salomé) 

Bem, eu sou do estado do Mato Grosso, e lá as pessoas vive diferente daqui, a maioria 

tem casa, enfim, quando eu vim pra cá, voltei pra cá, eu não conseguia pagar aluguel, pra mim 

era difícil pagar aluguel e manter a vida, então ai surgiu o Parque Oeste e ai meus amigos me 

chamou pra lá, enfim, as economias que eu tinha eu gastei tudo lá fazendo um pequeno 

barracão, então não tinha mais como eu voltar atrás, se eu voltasse perdia tudo, ficava pior 

minha situação. Ai tira-não-tira, aquela polêmica, aquele sofrimento, a gente acordando de 

madrugada, aquela tensão, maior sofrimento assim que eu passei na minha vida foi na retirada 

do Parque Oeste. Ai quando chegou o dia mesmo, que foi o quebra-pau mesmo, daí foi muito 

humilhante, fui muito xingada, só não me bateram mesmo porque tava mais ou menos 

cinqüenta metros longe da imprensa, porque até mesmo eu respondi mau, assim, ao policial, 

então eles só não me bateram mesmo porque eu tava há uns cinqüenta metros longe da 

imprensa. Fui muito humilhada, me empurraram, me humilhou, me xingou nome de baixo 

calão, e ai chegamos ao Parque Oeste eu não consegui ficar la, enfim, chegamos ao ginásio, 

eu não consegui ficar no ginásio porque era uma situação muito precária, e ai que eu perdi 

assim, minha irmã, assim, tipo, mais espiritual, assim, ela se envolveu com droga, ficou muito 

rebelde com a família, foi a pior tristeza da minha vida porque nós era muito unida nós duas e 

ali, até hoje minha irmã ta perdida na química. 

Não, não sou nascida em Goiânia, tem oito anos que moro aqui. 

Foi a situação assim, aqui é mais fácil de conseguir serviço, serviço que me chamou 

pra cá né, trabalho na área de beleza, então, aqui facilitou mais serviço pra mim, enfim, ai, por 

causa disso que vim pra cá, mas só que não consegui ter casa e lá eu tinha casa. Como lá as 

casas é mais assim, desvalorizada, o que eu vendi lá não dava nem pra comprar um barracão 
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aqui, entendeu? Ai foi por isso que eu migrei pra cá. Enfim, ai como eu tava contando, ai 

como a passagem do ginásio sabe, tinha muita construção, entendeu? Minhas coleguinhas, 

minhas vizinhas lá da área saia com homem até por dois real, duas cerveja, e eu vendo aquilo 

já tirei minha sobrinha de lá, a minha irmã completamente perdida, enfim, a tristeza maior 

minha foi aquela, eu ter perdido ela pra drogas. Ai quando nós chegamos lá nas barracas, o 

meu, o meu... não sei se... o mais testemunho da minha vida (...) a minha vizinha ainda, 

muitas vezes eu tinha que sair com a minha cliente da minha barraca e ir lá pro outro lado da 

rua porque tava cheirando química demais, droga, entendeu? E aquilo me entristeceu demais 

da conta, nada pra mim abalava, sabe, nem aqueles esgotos que passava na frente da minha 

casa, sabe, vizinho que vivia naquela... naquele conflito, bebedice, prostituição, tudo pra 

eles... no fundo, no fundo eles não acreditavam que ia realizar o sonho deles, então vivia 

naquela polemica, marido com mulher, e como era perto um do outro, um metro mais ou 

menos, todo mundo escutava a vida de todo mundo, vivia a vida de todo mundo ali, lá 

ninguém tinha vida própria, todo mundo vivia a vida de todo mundo. Cedo gente chegava na 

sua porta, entrava querendo pegar suas coisas pra comer, era... sabe? Uma benção. Então 

aquilo pra mim nem era sofrimento, entendeu? Aquilo eu pensava assim: “não, o sofrimento 

ta na mente da pessoa”, a tristeza foi tão grande de ter perdido minha irmã pras drogas que 

nada me abalou mais, sabe, eu pensava assim: “logo,logo (...) eu vou ganhar minha casa, isso 

aqui eu só to passando aqui, só por um pesadelo, isso aqui não é real”, eu pensava assim 

comigo, sabe? Então não era sofrimento pra mim, eu tava só tendo um pequeno pesadelo, 

nada pra mim abalava mais, ter perdido a minha irmã foi o fim pra mim aquilo foi o pior de 

tudo. Ai enfim, ai começaram as mudanças, começaram as concretizações, ai o pessoal foi 

ficando mais tranqüilo, foi ficando mais esperançoso com as casas deles, enfim, por eu não ter 

filho, as pessoas me assustavam muito, falavam que eu não ia ter a minha casa, entendeu? 

Mas eu falei assim: “se Deus me trouxe pra cá, ele vai concretizar o meu sonho, o que Deus 

fala ele não volta atrás”, e eu tive sempre fé, ai quando chegou a minha hora, vim, e to muito 

feliz aqui na minha casa, realizei meu sonho, montei um pequeno salão, entendeu? Sou 

reconhecida aqui, respeitada por todos os moradores, entendeu? Se tem assim uma visão de 

crescimento pro Setor, graças a Deus eu vejo que tudo ta concretizando sonho de Deus, 

porque se Deus disse que nós vinha pra um lugar novo, um Setor novo, e assim, ta 

concretizando o sonho do Senhor na vida de cada um dos meus amados irmãos aqui nesse 

Setor Real Conquista. 
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Foi, foi nesse período do ginásio pro acampamento que ela começou a usar química, 

usar química ela assim, ficou muito fraca da cabeça, não acreditou no sonho de Deus e 

começou a usar química, começou até me agredir, entendeu? Me agredir com palavras, até 

veio assim fisicamente querer me agredir, entendeu? E eu mesma sentia o cheiro, 

praticamente eu via ela usar porque era do lado usar droga, né. Então, aquilo é que foi a pior 

tristeza mesmo da minha vida, (...) minha família. 

Representa uma grande vitória né, a gente estar dentro da casa da gente, acordar, sentir 

assim, protegida sem imaginar que o vizinho vai brigar e vai cair assim em cima de você na 

cama junto com você, porque lá era desse jeito, quando o vizinho começava a brigar a gente 

imaginava ele, nossa daqui a pouco ta aqui em cima da gente, porque lá não tem parede né. E 

ai a gente sente segurança né, graças a Deus e, como é que fala, habitação aqui em Goiás tinha 

mais de vinte e cinco anos que não acontecia, então fiquei muito feliz por essa luta ter dado 

certo né, agradeço muito o nosso guerreiro, o Américo, né, e o prefeito, o governador se 

prontificou e ta tudo dando certo aqui no nosso conjunto Real Conquista. 

Tem, tem importância. Antes quando a gente ia comprar qualquer coisa até mesmo 

uma coisa, falava seu endereço, ai não tinha como você dar o endereço né, então tem muita 

importância, agora a gente reside né, a gente pode falar, eu moro em tal lugar né, tem uma 

grande importância na vida da gente, até pra gente confirmar residência, começa por ai né, 

começa pelo pé da letra, tipo assim, confirmando o endereço.  

A parte que eu mais fico é o salão. 

Beleza, não, ta tudo jóia, ta autorizado. E eu que agradeço você ta, por ta divulgando 

nosso projeto, agradeço Rodrigo, muito obrigada. 

 

Indivíduo 8 (Valdivino Lopes Lima) 

Bom, eu sou do Setor... nascido em Goiânia, nasci no Setor Norte Ferroviário mesmo, 

dentro do centro de Goiânia, mas na casa dos outros né, ai depois desses anos todos, surgiu 

essa invasão do Parque Oeste, ai eu vim pra dentro dela pra ter opção de adquirir uma casa 

própria. 

É, eu vim do Norte Ferroviário, berando a rodoviária, ai vim pra cá pro Parque Oeste e 

entramos na luta até porque o governo falou que nós, indo pra lá, e construindo nossos 

barracos de material, nós ia adquirir a nossa casa própria. 
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É isso mesmo, nesse... de onde... promessas né, de governo que pra nós ter a nossa 

casa própria foi que fez eu invadir e até construir a minha casa, mas ai depois eu não deu 

conta né. Graças a Deus eu agora adquiri minha casa, que eu ganhei, mas nós teve uma luta 

muito pesada né, de briga, apanhar, ser preso, sair no jornal como formador de quadrilha. 

A gente saiu do Parque Oeste algemado, saiu algemado como bandido, ai meu nome 

mesmo foi citado com mais três companheiros meu como formador de quadrilha, ai nós 

ficamos passando uns dois, uns dois ou três dias de cadeia, de delegacia em delegacia dentro 

de Goiânia, que eu mesmo passei em catorze delegacias dentro de Goiânia, mas como eles 

não conseguiram provar nada contra minha pessoa, ai eles me liberaram quando eu consegui 

ainda chegar no velório, no finalzinho do velório do nosso, do nosso companheiro de luta lá 

na igreja Matriz, ai nós fomos de lá conseguimos ir lá dentro do ginásio né, porque eu fiquei 

no ginásio no Horizonte. E no ginásio, nós ficamos lá jogado, jogado mesmo lá ao Deus dará 

muitos dias, e fomos descriminados pela sociedade, porque lá nós não tinha coisa pra nada e 

de lá nós passamos uns dois meses e pouco lá que nós veio conseguir arrumar a área do 

Grajaú pra nós instalarmos provisoriamente, e lá nesse lugar nós continuamos sendo 

descriminados, eu passei um ano, um ano lá nesse acampamento até vir adquirir a minha casa 

aqui no Real Conquista, hoje graças a Deus. 

Não, assim né. Porque eu cheguei lá dentro do Setor sozinho, mas como sou uma 

pessoa comunicativa e tenho muita amizade, e vendo muitas pessoas mais carente do que eu, 

mais precisando do que eu, que chegava senhora com criancinha de dois anos, velho de 

oitenta, noventa anos, tudo com condições de conseguir sua casa própria, e eu como já estava 

lá dentro já assim, mais um dia ou dois a mais do que os outros, eu trabalhando de carroceiro, 

eu quis mostrar pra todo mundo, que quem tivesse na nossa roda ali iria ter pelo menos um 

escaldado de fubá né pra poder encher a barriga e poder dar continuidade pra não desistir da 

luta de ter a casa própria. 

É (...) muito importante né assim, por causa disso mesmo, porque vamos supor, se eu 

não tivesse um igual eu, e muitos igual eu lá, de repente nós nem não tinha conseguido a 

nossa casa aqui agora pra nós ta instalado igual nós estamos né. 

A casa pra mim é... como diz os outros... eu to com quarenta e seis anos de idade né, 

como diz, se até hoje eu não tinha dado conta de adquirir a minha casa própria no dinheiro, 

agora ela significa muito pra mim né, que agora é só eu lutar pra manter a despesa e, como se 

diz os outros, ter um lugar de morar na hora eu estiver mais idoso não é não. 
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É igual eu to falando mesmo, representa pra mim o meu lugar de morar né, o meu lar 

né, lugar onde eu posso abraçar e falar que é meu porque eu consegui né, através da nossa 

luta. 

Autorizo ai. 

Indivíduo 9  (Valdemir Rodrigues da Paz) 

Eu atualmente eu sou diretor administrativo, da associação dos moradores. [...] eu sou 

aposentado do Estado. 

Eu sou de Formosa, parte eu me criei em Formosa e parte moradia em Goiânia, [...] eu 

vim criança, vim criança praticamente né, na idade de onze anos mais ou menos, por ai. [...] 

na Vila Nova, quando Goiânia começou [...] depois da Vila Nova passamos a morar no Setor 

Universitário, do Setor Universitário passamos... ai conseguimos, aqui na Cidade Jardim (...) 

é, e trabalhar também né, porque criou, como diz o outro, o Estado (...) vai levando e a criação 

dos funcionários do Estado era pego realmente(...) um aqui, outro ali e ai rendeu (...) função 

[...] pro bairro Goiá [...] casado, como diz o outro (...) ainda morei muito tempo no Bairro 

Goiá, pra ser sincero pra poder me basear, com quinze, além de sair da escola, a não ser 

período escolar, que inicia a fase (...) pra fazer estágio e aquilo outro, foi só no bairro Goiá, só 

no bairro Goiá, Cidade Jardim, Bairro Goiá, minha vida (...) nessa região [...] Sudoeste. 

Pro Parque Oeste foi a euforia que aconteceu, a gente morava pregado quase, fazia 

divisa muito pertinho, e numa noite amanheceu parece que catorze família que se alojou por 

ali e a gente tentou essa aventura de ganhar um terreno [...] morador de aluguel [...] casa 

própria [...] muito, muito [...] o sonho da casa própria. [...] 

Nunca passava isso na minha cabeça, até a escola nunca ensinou isso pra nós né, muito 

pelo contrário [...] olha, eu considero o sonho da casa própria, como você arrumar um 

emprego você quer melhorar, então é o caso [...] procurando melhoria [...] melhorou. [...] no 

Parque Oeste nós ficou por ali quase uns dois anos, se não chegou a dois anos, praticamente 

de barraca, de barraquinha, como diz o outro... (...) de barraquinha no meio do mato junto 

com os outros [...] lá não conseguimos casa, a gente fez um ranchinho coberto de eternit e 

conseguimos umas tábuas e fechei as paredes [...] olha é o que eu to falando não tenho 

certeza, mas aproximadamente dois anos, dois anos [...] foi mais ou menos isso não é? Ai 

então é chute, por alto, não marcou, eu sei que a gente chego dia dezesseis do mês, agora pra 

dar continuidade... foi dia tal... então não tenho essa base [...] Você fala quando eu morava lá? 

A gente nemnão via o tempo passar, não via porque a vontade era tanta de conseguir a casa 
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que ai, como diz o outro, você virou pedreiro, você virou pintor, quer dizer, tudo quanto... 

assim a tentativa ne, falava: “quando eu tiver um terreno eu vou fazer uma casa assim”, [...] 

começamos, [...] é isso (...)[...] 

A expulsão foi uma coisa drástica, foi drástica, porque ali a gente se colocou, como diz 

o outro, ou vida ou morte, e nessa posição foi (...) pra fora com porcada, ai como diz o outro, 

foi todo mundo pra rua, ninguém sabia pra onde é que ia. Ai esse Américo fez a capturaçao, 

capturou o povo jogado fora (...) do portão pra fora né, ai todo mundo se espalhou, ai que a 

coisa ficou feia, sem saber onde ia morar, e o Américo batalhou, batalhou, batalhou, por isso 

que eu considero muito ele por isso ai, a força de vontade que ele teve. 

Olha companheiro, o direito, como diz o outro, a tendência... a nossa luta era a casa, 

continuo dizendo, casa né, [...]  

Ai nós fomos expulsos, o Américo se juntou a esse povão, ficamos de ginásio 

divididos de ginásio por ginásio, porque não cabia todo mundo num ginásio só [...] um no 

Capuava onde eu fiquei, e o outro no Novo Horizonte, dois ginásios né. E ai a gente se 

rolando como porco, esse período, morando... dormindo no chão, uma multidão de gente 

bebendo no ginásio como seria, uma porcada né, e ficamos até que conseguiram a compra 

desse terreno aqui, que nós estamos aqui. 

O nome que a gente conheceu foi o chamado Parque Oeste. [...] aqui era o 

assentamento definitivo, de lá era provisório, quer dizer... [...] Grajaú era um acampamento 

provisório que teve onde nós saímos do ginásio, das barracas de lona, fomos pro ginásio, 

saímos do ginásio fomos pro Grajaú onde o Américo consegui juntar o povo [...] não, o 

Grajaú era um terreno, um terreno vago que tinha também, mas o governo comprou uma 

pequena parcela do terreno pra alojar o povo enquanto não assentava [...] daqui não chega a 

seis quilômetros. [...] é porque o Setor chama Grajaú [...] no Grajaú nós ficamos um bom 

tempo, aliás, o restante do pessoal, poucos dias conseguiu vir pra cá [...] olha, eu acho que 

tem umas barraquinhas em pé (...) lá já virou quase mata [...] é já dominada, bem cultivada 

(...) ai de lá a gente veio pra aqui. [...] um tempo sofrido companheiro, barraca de lona, ai nós 

foi como diz o outro, fomos pro meio da chapada mesmo, barraca de lona e barraca de lona, e 

como diz o outro, quem tinha móveis acabou tudo, um sofrimento, água não existia, ai 

conseguia levar uma água tratada e foi melhorando um pouquinho mais, a luz né, mas nós 

peito lá foi no escuro, sem água e sem luz [...] olha, é um tempo que a gente não gosta nem de 

lembrar muito, a gente quer esquecer cada dia mais, porque hoje aqui pra nóis é uma grande 

benção... uma vitória né, esperamos que coloque o resto do pessoal [...] uma vitória, uma 
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batalha vencida, foi como diz o outro, tá legalmente [...] uma vitória de toda a luta [...] que 

hoje eu olho e falo assim: “a minha casa é ali” [...] tenho identidade, exatamente. Ninguém 

conseguia emprego fora, não tinha endereço, era um problema. [...] o terreno não é tão difícil, 

duro é não ter onde morar, já é uma... segundo, emprego também não conseguia (...) você não, 

não tem vaga não, não quer não, era bem discriminado, ai como diz o outro, ninguém tinha 

serviço, hoje muita gente ta trabalhando (...) tem endereço fixo. Isso foi um problema sério, 

endereço fixo, mas hoje graças a Deus ta, tamo na luta, tamo quase vencendo a batalha toda, 

porque resta (...) pra ser feita, mas, porém já vê as outras feitas sabe que vai terminar, por 

quê? O começo já ta feito. [...] 

Hoje como diz o outro, hoje ta administrado praticamente tudo pelo estado, quer dizer, 

acompanhamos a luta, mas a gente anda paralelo, quer dizer, tendo supervisão, tem 

engenheiro dentro da obra, uma coisa mais... né. Não é como pegar lá na roça e ta lá na 

barraca. É muito diferente, hoje mudou muito, graças a Deus tamo considerando bem, 

aplicando todos os esforços pra... vê se vence em definitivo. Pelo o que falaram os que já 

estão assentados, já estão definitivo, só não tem escritura, mas ta definitivo. [...] não, escritura 

só daqui há oito anos [...] pra fixar, pra fazer averiguação também né, porque você sabe, 

assentamento desse é muita gente e, como diz o outro, saber realmente se quem é quem é 

meio difícil, ai é oito ano, mas ta bem administrado, o Américo é o administrador, e essa outra 

parcela é da AGEAB, apropriado é que ela não esta, (...) fez esses cavaletes (...)[...] 

Nós acabamos de falar dois mil e quanto? 

Graças a Deus levanto com (...) com toda a idade que tenho, mas muita garra, graças a 

Deus, e saio de dentro de casa, daqui fechou porta. to no trabalho, e to dentro de casa, to no 

trabalho to dentro de casa. [...] muito melhor, o meu trabalho é produção dobrada, eu produzo 

muito mais, porque você tem a casa própria você sente entusiasmo, eu graças a Deus eu sofri, 

mas... ó a casa lá, ta ali, ta ali, você olha assim tem aquela força de vontade. [...] 

Sempre pertenci Goiânia né, porque, posso dizer que... estudei em Goiânia, morei em 

Goiânia, aqui também é município de Goiânia, então, sempre Goiânia. [...] hoje tem endereço 

fixo. 

Na verdade é poucos, a ter perfil de conhecimento como a gente tem, porque foi dos 

primeiros, continuou fixo, ta morando né, tem informações (...) leva vantagem... os 

moradores, se perguntar... “não, eu vim agora, cheguei agora não sei contar nada sobre isso”, 
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eu não, eu sei contar tudo, do começo ao fim, da ocupação à desocupação, acampamento e 

casa própria, o processo todo.  

 

Indivíduo 10  (Elkisses de Novaes) 

Bem, minha casa foi minha libertação né, fruto de uma luta nossa, fruto de um 

objetivo, que afinal de contas tudo o que nós tínhamos foi queimado no Parque Oeste no dia 

da retirada. Então todo aquele processo de luta em ginásio, em barraca, nos fez chegar até 

aqui e quando eu olho pra minha casa assim que eu deito tranqüila com meus filhos, eu gosto 

muito de comentar com o Américo né, assim, como é gratificante a gente deitar tranqüilo sem 

ter ninguém, embora quando eu morava... antes de eu ir para o Parque Oeste, eu morava com 

a minha sogra, então assim, as histórias que a gente ouve de relato, é de que quando se paga 

um aluguel já se pensa no próximo, então, e o fato também de você morar de favor com três 

filhos igual nós temos aqui, o espaço começa a ficar pequeno né, onde nós morávamos lá na 

minha sogra. Então quando eu vejo esse espaço aqui, essa benção que nós temos que é a nossa 

casa, tem hora que eu até me emociono, assim, deito, acordo não tem ninguém no portão 

cobrando aluguel né, ao contrário, todos os planos nossos a cada dia de melhorar esse 

ambiente que daqui eu digo... categoricamente que se não for plano de Deus, a gente não sai 

daqui por nada né, por que isso aqui é fruto de luta. E como você ta vendo minha casa assim, 

ela teve uma pequena transformação porque aqui era conjugado cozinha com a sala, e o fato 

de eu ter três filhos, uma de dezesseis anos, um de treze e uma de dez, assim, o espaço ficava 

muito pequeno... então nós, o Américo fez um aumento ali naquele corredor na lateral, onde 

eu coloco a minha cozinha, minha cozinha todinha, e continuamos com os dois quartos, uma 

sala, uma cozinha, um banheiro e preciso urgentemente de outro, porque ali onde é a minha 

cozinha vai ser a área de serviço, então preciso urgentemente pra construir mais um quarto né, 

agora é verba, não é fácil, construir mais um quarto e a cozinha definitiva, porque nós temos, 

o nosso filho do meio é um menino, e já tem uma filha moça e uma caçulinha, então as 

meninas precisam de um quarto e o menino precisa de outro. [...] Isso, então nós precisamos 

de mais um quarto, assim como todas as casas aqui, as casas que tem muitas crianças, assim, 

todos tem a pretensão de aumentar mais quartos, porque a casa, o tamanho dela é prefeito, é 

um tamanho estudado né, tudinho, a metragem, a casa é prefeita, mas eu vou ter que fazer 

essa transformação não sei quando, quando aparecer dinheiro, que o Américo ta na luta, pra 

aumentar mais um quarto e uma cozinha, mas fora isso a minha casa, o meu espaço é a minha 

libertação, é a libertação dos meus filhos [...] ai, eu falo de tranqüilidade, de porto seguro pros 
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filhos, de você ir e ter pra onde retornar, de você poder receber pessoas na sua casa, por 

exemplo, aqui no Natal, tinha mais duas famílias aqui comigo, minha irmã que veio de 

Brasília com os filhos, então, assim, fica muito gostoso, você tem legalidade, você tem 

tranqüilidade de receber as pessoas [...] Exato, claro que respeitando os vizinhos, na questão 

de som, na questão de barulho, de tudo né. Assim é a libertação, eu louvo a Deus, eu agradeço 

muito a Deus e fico muito agradecida pela nossa luta, foi válida e se fosse pra fazer tudo de 

novo eu faria, porque uma casa é um porto seguro, pra filho, pra esposo, o esposo sabe que a 

mulher ta segura, que os filhos tão seguro, que ninguém vai tomar, e assim, nós ficamos muito 

felizes de ver que famílias estão felizes, que estão realizadas, porque podem ter seu sonho 

realizado que é o da casa própria. 

Ajuda muito. Nós vimos aqui muitos casamentos, assim de pessoas que se uniram lá 

no Grajaú mesmo, famílias que se uniram e hoje já estão na sua casa, famílias que estavam a 

beira do divórcio, assim, entraram na sua casa e vê... e entram, quando entram tem uma nova 

realidade, uma realidade de construção, de realização, porque as vezes as pessoas vem de um 

processo de frustração, de não realização, desempregos né, e tudo aquilo é motivo pra 

desmotivar, então quando se tem a casa todo mundo trabalha num objetivo só, aqui por 

exemplo, quando o Américo por exemplo, qualquer coisinha que ele queira mexer ele 

conversa comigo, com as crianças, na questão da economia, na questão da organização, na 

questão da manutenção, então tudo isso envolve a família, gera uma interatividade familiar 

[...] totalmente, totalmente, aqui eu agradeço que meus filhos eles adoram o Real Conquista e 

a nossa casa, isso pra eles aqui é tudo, jardim, a área, a cozinha, tudo aqui pra eles é muito 

bem aproveitado. Então assim, sempre a gente procura tratar desse espaço aqui com muito 

carinho, com muito zelo e você observou que a gente tem um cuidado muito grande em fazer 

a manutenção, porque é a nossa casa, eu tenho muita felicidade. 

Ah, existe diferença entre casa e lar né (...) tem muitas pessoas que tem uma casa, mas 

não tem um lar e tem muitas pessoas que não tem uma casa e tem um lar, então aqui casou, a 

casa e o nosso lar, graças a Deus nós temos uma interatividade, nós temos um amor muito 

grande pelas nossas conquistas, pelos os nossos filhos respeitam muito essa conquista nossa 

assim, eles assim, tem um respeito muito grande, honram muito e pra gente entrar nessa casa 

aqui querido não foi fácil assim, tem hora que eu passo ali na rua, eu falo: “foi ali o primeiro 

lugar que a gente surgiu, que a gente veio com o povo”, isso aqui tudo era cerrado, era mato, 

caminhamos isso aqui ainda era fazenda, ainda era área rural. Quando foi aprovado pra ser 

área urbana, a gente veio e abençoou, os evangélicos vieram, oraram, quem era católico veio e 
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rezou, abençoou esse lugar, então cada canto aqui do Real Conquista e a nossa casa tem uma 

peculiaridade muito grande assim, tudo aqui tem uma história, nada aqui não tem uma 

história. 

Foi. Foi o grande motivador, foi um dos né, porque nós fazemos parte de luta, 

Américo faz parte de luta, assim, é o tempo todo em luta né, os alvos do Américo, os nossos, 

assim, eu como esposa dele, é sempre conquistar pra quem ta excluído, é sempre conquistar 

pra quem tem menos condição, então quando surgiu a possibilidade de nós termos a nossa 

casa, nós nos motivamos assim, integralmente né, de corpo e alma e graça a Deus nós tivemos 

resposta, não só pra nós, mas pra duas mil e quinhentas famílias, infelizmente nós tivemos 

que... nós perdemos companheiros no decorrer da luta, no decorrer da história, companheiros 

que estavam prontos pra entrar na sua casa e as vezes por conta de quinze dias faleceu, quinze 

dias antes de sair o nome dele na lista faleceu, mas assim, o grande motivados nosso é a luta 

em si e a gente ter a certeza de que nós teríamos a nossa casa, de que teríamos um lugar pra 

abrigar os nossos filhos, pra nós abrigarmos essas famílias que estavam na luta, ser for um 

motivador cem por cento assim é a casa. 

Minha família sempre foi meu objetivo, eu e o Américo já somos casados há dezesseis 

anos, a gente dá um valor muito grande à família. Um dos objetivos nosso é a igreja, foi a 

nossa, a consolidação da nossa igreja tudinho, a casa pros nossos filhos né, e 

profissionalização assim, a realização do nosso bairro, a concretização daquilo que tem que 

ser feito no nosso bairro, porque a casa é importante, mas é importante também você ter um 

emprego pra você sustentar essa casa, pra você pagar suas contas em dia. Aqui infelizmente 

nós temos histórias de pessoas que tem a sua casa, mas que vivem oscilando, ora estão 

desempregados, ora estão empregados, contas e tudo assim, isso acumula. Então é importante 

a casa é uma estrutura, mas é necessário que haja emprego, é necessário que haja educação 

acima até do emprego que haja uma educação, porque essas famílias que aqui estão elas com 

conteúdo histórico que tem, e a educação você imagina a bomba que vira né, essas crianças 

com conteúdo histórico de vida que eles vem e junto a educação assim, se tornam umas 

pessoas muito conscientes. Agora, é necessário que haja uma intervenção de governos para 

que haja uma educação aqui no bairro, pra que haja formação, e eu digo, que a casa é 

fundamental, mas tem uma série de fatores que fazem com que a casa se mantenha, porque se 

você tiver a casa e o pai tiver desempregado, não vai estar em harmonia, se você tiver uma 

casa e as crianças não estão estudando, está em desarmonia, então tem que haver uma 

harmonia na educação, no emprego, na formação. Então a casa é uma estrutura, mas tem 
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vários fatores que agregam para que essa estrutura mantenha uma engrenagem funcionando 

assim corretamente. 

Sem dúvida, a casa ela dá uma dignidade, se você procura, se você procura um 

emprego e você dá um endereço, lá tem casa própria, cedida, alugada, quando você diz que a 

casa é própria o tratamento é outro, quando você diz que tem o endereço fixo o tratamento é 

outro. Então uma casa, ela com certeza ela colabora muito pra pais e mães de família, pra 

criança ter o seu endereço. Eu quero te contar dois exemplos que o filho da Rose que você fez 

a entrevista, quando nós estávamos no ginásio do Capuava, eu não sei se ela te contou o 

desenho que ele fez, que a tia pediu pra que eles fizessem o desenho da sua casa, como ele 

não tinha... ele entendeu que naquele momento que o ginásio era a casa dele, ele desenhou o 

ginásio, então o que acontece, uma casa é de suma importância pra uma criança, pra ela ter a 

identidade dela, pra ela ter a história dela. Porque hoje, se pedirem pra essa criança desenhar a 

casa dela e você fizer a comparação do desenho dela de 2005 e de 2009, vai haver uma grande 

diferença. Em 2005 ela desenhou o ginásio, 2006 vamos supor, ela desenhou uma barraca de 

lona preta e hoje ela desenha uma casa amarela com rua, com árvore. Então a casa é uma 

estrutura sem dúvida, tanto pro pai quanto pro filho, pra mãe, pra todos de uma casa, e é a 

conquista da dignidade, tanto que você que um dos maiores sonhos de um casal que vai se 

casar, de um casal que já é casado há vinte anos que não tem casa, o sonho é ter uma casa. [...] 

é verdade, a casa própria ela ajuda a estruturar, ela colabora... 
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Entrevistas feitas no Condomínio Jardins Madrid entre março e julho de 2014. 

 

Indivíduos 1 e 2 

Waldohett Borges de Sousa 

Sou de Mato Grosso do Sul, [...] cidade de Cacilândia, [...] desde 1976 em Goiânia. 

[...] Vim pra estudar, morei primeiramente no Centro de Goiânia, nas repúblicas, para estudar 

no ensino médio e posteriormente ensino superior.[...] Sou bacharel em ciências contábeis e 

tenho especialização em auditoria, mas nunca trabalhei na área.[...]  

Quando eu me formei eu já era bancário e quando resolvi fazer contabilidade e 

auditoria foi em função da carreira dentro do Banco. Mas minha carreira tomou outros rumos. 

Saí da área burocrática e passei para a área gerencial. Então eu trabalhava na Caixa 

Econômica do Estado de Goiás (Caixego). Cheguei a gerente regional lá, quando a Caixa 

fechou, e utilizei da minha profissão para análise de balanços e aprovação de operação de 

crédito, mas nunca trabalhei na área. [...]  

Eu já fiz algumas coisas depois que saí do Banco. Nós já tivemos confecção, 

trabalhamos com confecção, em uma determinada época a gente teve uma série de 

dificuldades de dar segmento, migramos pra outra atividade, depois fui trabalhar na área 

comercial do Diário da Manhã. Depois eu aprendi a trabalhar no Diário da Manhã. Por lá 

passei a ser diretor da área jornalística do Diário da Manhã e montei um jornal pra mim, e fui 

trabalhando, fiz uma revista chamada Defesa do Consumidor, só que ela tá desativada há 

aproximadamente quatro anos. Foi quando eu resolvi me aposentar. Eu cansei desse tipo de 

atividade e eu já tinha construído um patrimônio de subsistência, aí eu peguei e desisti. Aí, 

depois, isso agora, hoje, nós temos uma empresa de publicidade virtual [...] chama Click 

Ofertas.  

No centro eu creio que até 1979 [...] depois disso que eu já tava trabalhando na 

Caixego, quando fui promovido a gerente. Fui morar fora [...] em São Simão, depois Rio 

Verde, e iniciei meus estudos lá em Rio Verde na Faculdade, entrei na Faculdade lá, lá em 

Rio Verde. Depois fui transferido pra cá e prestei vestibular na Católica e voltei a estudar lá, 

mas já voltei pra cá casado. E então eu morava no Bairro Feliz, depois morei no Parque das 

Laranjeiras, depois morei aqui perto da Vila União, depois construímos uma Galeria no 

Parque Anhanguera, e lá a gente fez um apartamento em cima, na parte superior, e depois de 

lá, viemos pro condomínio. [...] 79, 80. [...]  



191 
 

 

Quando eu cheguei em Goiânia, eu tinha um tio que morava que no Setor Sudeste, 

bem perto da divisa com o Jardim América, ali era tudo mato. A Praça do Cruzeiro só tinha o 

Cruzeiro, isso em 1976, só tinha o Cruzeiro, quero dizer, já tinha mais alguma coisinha, mas 

não tinha nenhuma evolução. Naquela época, quando se falava “eu vou na Redenção”, “eu 

vou na Vila União”, era uma viagem, dava impressão que estava saindo da cidade. Realmente 

eu acompanhei muito de perto o crescimento de Goiânia. [...] 

É foi, [...] Na época em que o Iris Rezende começou a fazer os primeiros bairros 

afastados, através do sistema de financeiro que existia, chamado Cohab, então eles 

começaram a construir, igual construiu Vila União, Novo Horizonte, foi Vila Redenção. 

Naquela época a cidade começou a expandir e começou a abrir fronteiras, vamos dizer assim 

né, começou a deixar de ser um centro, uma cidade centralizada ali naquele centro. [...] Era 

incrivelmente grande, quando eu mudei pra cá. Eu já tinha uma noção de distância muito 

grande também, agora, se você sair daqui e pegar essa “GO” ali e seguir em frente, você vai 

andar demais dentro da cidade, você vai andar uma hora dentro da cidade, né, e tudo em 

questão de pouco tempo. [...] Eu vejo como um fator natural, porque a humanidade aumenta 

dia a dia, então eu vejo como um fator natural. E principalmente que as cidades grandes 

oferecem mais oportunidade e as pessoas começam a migrar mais do interior pra cidade 

grande. [...] Não, num impressiona porque eu vejo como uma forma natural, é natural por 

causa da forma de crescimento demográfico do país. Eu sinto que não é só Goiânia, todas as 

pequenas metrópoles hoje tão virando grandes metrópoles, em função de emprego, em função 

de escolaridade, em função da busca do melhor, pessoas deixam o interior em função disso aí, 

pensando que aqui vai ter uma vida melhor, que na verdade não vai. Ele pode ganhar um 

pouquinho mais de dinheiro, mas vai ter uma vida muito pior né. Pode até ganhar um pouco 

mais dinheiro, o dinheiro compra coisas que te dá felicidade instantânea, mas aquela 

felicidade, aquela paz de espírito, você não consegue numa cidade dessa. Por isso que vim 

parar num condomínio fechado. [...]  

Porque quando eu morava no Parque Anhanguera, na rua em que eu morava, no 

período de 90 dias, três vizinhos meus foram assaltados, chegando em casa, as pessoas 

levando carro e camionetes deles. De vez em quando eu notava porque tinha uns horários 

meio rígidos, fazia caminhada muito cedo, levantava 6 horas da manhã, então 6 horas eu tava 

saindo e 7:40, 8 horas eu tava chegando, então eu tinha os horários muito rígidos. E de 

repente nós começamos a ficar um pouco com medo. Minha mulher é muito paranoica, ela 

imaginou que se viéssemos pra um condomínio fechado ia ser melhor. Tive uma rejeição 
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muito grande em vir pra cá, onde a gente morava num perímetro aí de 100 metros pra cá, tudo 

que cê pode imaginar que o ser humano precisa lá tinha. Então eu tive muita dificuldade de 

sair de lá pra vim pra cá. Porque hoje, aqui, se você precisa de comprar, uma maionese, tá 

fazendo um trem e precisa de uma maionese e não tem na despensa, cê tem que andar no 

mínimo dois quilômetros. A distância é um fator desmotivador, só que com o tempo a gente 

acostuma. Hoje isso já virou rotina. No início era difícil tá aqui em casa quietinho e – Não, vai 

buscar isso, vai buscar aquilo. Era uma dificuldade, mas hoje não, hoje já virou uma coisa 

bem rotineira. [...] Tô aqui há seis anos, [...] 2008, 2009. [...] Do Parque Anhanguera pra cá. 

[...] 

Na verdade, assim, eu não, eu não via esse fator dentro de um condomínio, o que me 

trouxe pra cá foi o fator segurança, [...] eu não tinha assim uma visão, eu fiz muitos 

investimentos bem pior lá fora que eu tivesse feito aqui dentro, em termos de rentabilidade, 

lucratividade, teria sido maior. Mas eu não tinha uma noção muito grande, nunca tinha 

prestado atenção em um condomínio fechado, mas aí em função da segurança minha mulher 

deu um piti danado e falou: – Nós vamos, vamos. E acabamos indo. Aí construímos isso aqui, 

a gente mesmo, e viemos pra cá. [...]  

Minha relação com a cidade de Goiânia hoje, ela é de proximidade e distanciamento, 

porque eu vejo em Goiânia oportunidades, apesar que hoje eu já não tô mais (uma das coisas 

que tenho muita inveja de vocês que são jovens é o sonho, é a perspectiva do amanhã, é a 

busca) hoje eu não tenho mais isso. O tempo vai se encarregando e tomando essa coisa 

maravilhosa que faz a vida, que a vida é feita através dos seus sonhos, através das suas 

perspectivas de futuro, aí você tá vivendo, você tá correndo atrás, você tá vivendo, quando 

você perde isso aí você, realmente você tá começando a perder a vida. Então a idade traz isso, 

hoje eu não tenho mais uma perspectiva de crescimento, a empresa que a gente tem lá, meus 

meninos tão tocando e eles estão sonhando e eu entro com palpite né, na experiência, mas eles 

estão sonhando e eles estão investindo e eles estão fazendo as coisas crescer lá, mas eu não 

tenho mais essa perspectiva. Eu por mim, se eu pudesse hoje eu voltava pra uma cidade do 

interior bem pequenininha, onde eu conhecesse todo mundo igual onde eu nasci, a gente 

conhecia todo mundo e todo mundo conhecia todo mundo. Só que hoje nós não tá tendo isso 

em lugar nenhum também. [...] 

Aqui é pior, aqui é uma ilha. O vizinho do lado aqui, o vizinho do lado ali, o vizinho 

de frente e o vizinho de frente lá, você só conversa com ele, você de cá da rua e ele de lá, eu 

falo: – Como é que tá? Tudo bem?– Tá, tudo bem. – E aí, como é que foi o dia e tal? É só. As 
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pessoas aqui dentro não têm um senso de bom relacionamento, eles fazem o bom 

relacionamento com a distância. Porque ninguém tem problema com vizinho, muito raro você 

vê alguém falar que teve probleminha com vizinho, porque, por causa do distanciamento. [...]  

O distanciamento é humano, o distanciamento que eu tenho de você como vizinho. [...] 

Eu fui criado num local onde a gente sentava na porta da rua e os vizinhos juntava tudo, aí 

alguém ia lá dentro, fazia um café, vinha. [...] Então esse tipo de coisa. Eu por exemplo, eu já 

era Gerente Regional da Caixego e falava que eu gostava de morar tipo na Vila União, porque 

ali existia o calor humano. Aí as pessoas falavam: – Mas como é que o senhor vai morar lá? 

Isso é perigoso, isso é ruim! Mas eu, eu fui gerente regional da Caixego morando na Vila 

Bela, pra baixo da Vila União, um lugarzim ali, que eu tinha condição na época de morar em 

um local bem melhor, mas eu gostava daquele tipo de relacionamento de ambiente. Aqui cê 

num tem isso. [...] 

Eu diria que a própria cidade grande faz isso, por exemplo, os relacionamentos que eu 

tinha a 15 anos atrás eu não tenho mais. [...] Cada um vai procurar o seu rumo, hoje nós 

estamos numa situação de salve-se quem puder. Então a pessoa tá aqui hoje e amanhã já não 

tá morando mais nesse bairro, ele fala: – Pera aí um pouquinho, eu tenho que vender essa casa 

aqui e mudar pra um lugar menor pra mim poder ter uma condição melhor de subsistência. O 

outro lá, já fala: – Não, agora eu já ganhei um dinheirinho, eu vou mudar pra lá. Então a 

tendência na cidade hoje, é as pessoas longes uma da outra. E quanto mais distante você está 

das pessoas, mais distante você vai ficando, porque não tem oportunidade de estreitar o 

relacionamento. [...] 

A hora que eu chego, que eu passo ali, que eu viro pra entrar no condomínio, eu me 

sinto em casa. Ali eu já sinto que eu não tenho mais problema, em termo de segurança eu já 

me sinto totalmente seguro, eu entro pra cá, minha casa fica aberta. [...] É claro que aqui 

também tem, aqui já houve casos de furto, e tal, aqui no condomínio, mas é muito raro. Então 

aqui é seguro, realmente seguro. Agora, relacionamento humano aqui é muito ruim. [...] Teve 

uma época que eu tive até me relacionando bem com as pessoas quando tava dando peixe no 

lago ali, ó, então ali juntava uns grupos, lá e tal e você ficava conhecendo as pessoas. Têm 

outros grupos que junta pra jogar futebol, também se faz uns grupinho lá e tal, mas é muito 

pouco. Tem o pessoal do tênis, hoje o pessoal do tênis aí não deve dar mais de 30 pessoas, 

então não tem como agrupar. [...] 

Era pras pessoas estar próximas, se aproximar mais. Mas não sei, talvez seja o próprio 

dia a dia também, todo mundo tem muito o que fazer, chega em casa cansado, quer descansar, 
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vai trabalhar no dia seguinte, chega em final de semana tá recebendo os amigos dele ou tá 

indo pra casa de parentes ou amigos, eu não sei, só que eu acho que distancia, o condomínio 

fechado distancia. [...] 

A gente tem o relacionamento bom com parente, [...] e tenho meus relacionamentos 

profissionais também, da empresa lá, [...] aqui eu não tenho com ninguém, nem como vizinho 

de cá nem com o de cá nem os com os dois de frente eu não tenho, conheço, conheço as 

pessoas, converso com eles as vezes, às vezes eu tô aguando o jardim e ele tá aguando de lá e 

tal, a gente bate um papo, as vezes um vai lá um pouquinho volta aqui, mas sair daqui pra ir lá 

na casa dele tomar um café com ele e nunca fui, e ele nunca veio aqui também. [...] 

Goiânia, em 1970, era uma cidade muito interiorana, naquela época era interiorana, eu 

lembro quando meu tio morava aqui, no Setor Sudoeste, tinha pouca vizinhança, mas a pouca 

vizinhança era unida, era como se fosse lá no interior, então, ele veio de lá e viveu isso aqui, 

se fosse hoje, os filhos dele que mora lá não ia relacionar com as pessoas do lado, a própria 

evolução acho fez isso aí, agora esse fenômeno o que é, eu não sei, nunca tentei pesquisar, 

buscar saber o que é isso. [...] 

Aqui o que acontece aqui, é o que acontece em toda Goiânia, as pessoas falam: – Não, 

aquele lugar é tão perigoso! Aqui é tão perigoso quanto lá no Bueno, cê entendeu? [...] Por 

que mais violenta? [...] Não, pelo menos os números que a gente, eu vejo na internet, por 

exemplo, essa região nossa aqui, eu não tenho visto falar de nenhum assassinato desde quando 

eu vim pra cá, nenhum. Agora, do Garavelo pra lá, já começa acontecer, mas pra cá não tem, 

não tem nada. Agora, eu vejo falar todo dia de assalto no Bueno, de latrocínio no Bueno, 

latrocínio no Jardim América, latrocínio em toda parte, eu acho que Goiânia hoje é um antro 

de violência, não tem como cê falar assim que tal lugar é mais violento que outro. É claro, que 

nas regiões onde tá focado os bolsões de distribuição de drogas, ali é diferenciado, existe 

esses casos de diferenciação em função da briga entre eles mesmos, mas em termos de 

violência, cê num pode dizer que o cara saiu do Garavelo pra um condomínio fechado por 

causa de violência, cê vê falar que um cara saiu do centro, dum apartamento pra cá, por causa 

de violência, tá, o poder aquisitivo também influência, mas em termo de violência a cidade 

inteira tá. [...] 

Eu nunca notei assim, uma reação negativa de ninguém não. [...] Na verdade, o 

seguinte, dependendo de com quem eu estou falando, eu moro em um condomínio fechado, 

dependendo eu moro perto do Garavelo. Porque se uma pessoa de poder aquisitivo muito 

baixo e tal, ou uma pessoa de poder aquisitivo menor, eu não vou falar assim: Moro em um 
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condomínio fechado. Eu não sinto bem com isso. Então é relativo, dependendo, um local que 

eu tô fazendo uma compra, que a pessoa pergunta: onde é que cê mora? Se eu não tiver 

obrigatoriedade de dar meu endereço, eu falo que moro lá perto do Garavelo, pronto, resolvi. 

Agora, se for um caso, por exemplo, no meu relacionamento profissional que às vezes o status 

ajuda um pouco nos seus negócios, aí eu falo que moro em um condomínio fechado. Mas caso 

contrário, não gosto de falar. [...] 

Como privilegiado e como rico, eles pensam que quem mora em condomínio fechado 

é rico, não é verdade, se você for escolher os ricos aqui dentro, você vai pôr na palma da mão, 

não tem. Mas eles falam que condomínio fechado é pra rico, que na verdade num é. Agora, na 

verdade são uma classe privilegiada que teve oportunidade de morar num um lugar um 

pouquinho melhor, mas tem muita gente aqui dentro aqui, que passa dificuldade igual lá fora. 

[...] 

Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa de preço de prestadora de serviço aqui, se 

eu de cara falo aqui no Jardins Madri, já muda o preço, pra mais caro. Na verdade quando eu 

faço pesquisa de preço eu falo aqui perto do Garavelo, no anel viário e tal, aí existe um preço, 

agora se eu falar dentro do condomínio já muda o preço, sem sombra de dúvidas, o pedreiro, é 

mais caro, o servente é mais caro, o lavador de tapete e cortina é mais caro, tudo é mais caro, 

então cê tem que combinar com o caboco lá, sem falar que é dentro do condomínio, se não ele 

pensa que a pessoa é rica, que ali ele pode. Aqui nós temos uma feirinha, dia de sexta feira, 

olha pra cê ver a diferença de preço, [...] mais valorizado. Na verdade as pessoas compra, num 

é dizer: – Vou pagar mais caro, que não tem problema, porque eu tenho dinheiro.Não é, é por 

que às vezes, por causa da facilidade, porque aqui é tudo muito longe, a pessoa precisou de 

alguma coisa corre ali e compra, na feira, compra um queijo, compra um tomate. [...] A 

própria feira aqui dentro é muito mais segura que sair numa feira lá fora, sair numa feira aí à 

noite aí fora, sabe o que cê encontra lá, então, em termos de segurança também já facilita, mas 

é o que eu tô te falando as pessoas pensam que aqui dentro elas pode cobrar mais caro. [...] 

Eu morei um período num apartamento, [...] de 1981 a 1986, [...] no Jardim América. 

[...] Prefiro casa, [...] espaço, ventilação. [...] Muito mais livre. [...] Pra mim tá tudo bem, 

minha mulher que todo dia quer fazer alguma coisa diferente. Mas pra mim tá tudo bem, eu 

vim de família humilde, eu num tenho determinados tipos de vaidades, entendeu, não tenho. 

Um exemplo, se falar pra mim hoje: – Cê quer andar num SUV ou quer andar num carro 1.6 

ou 1.8? Pra mim não muda nada, um ou outro, prefiro andar num carro baratinho que tem 
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menos riscos. Então eu não tenho esse tipo de vaidade. [...] Casa dá conforto. [...] Até tomate 

tem ali. [...] Só pra ficar olhando mesmo. [...] Mas ali tem cebolinha, salsinha. [...]  

Manjericão, outros temperos. [...] Em apartamento não dá. [...] Faz bem pra alma né, 

porque a gente já tá nessa idade, tem esse detalhe né, todo mundo faz isso, a gente já tem uma 

idade um pouco avançada, eu tô com 65 e ele 62, então, a gente tem o privilégio de poder 

plantar uma salsinha né, é isso. [...] Coisas que não vale nada em função de ti, mas que fazem 

bem pra alma, você pegar uma tela e fazer uma pintura de óleo sobre tela né, sentar aqui e 

pintar, mesmo você não sendo um artista nem ele, poder pegar o pincel e pintar é bom. Eu 

acho que a gente conseguiu uma paz muito grande depois que veio pro condomínio. [...] Eu 

tenho certeza que ninguém vai chegar aqui sem me avisar. [...] Ninguém entra aqui, nem os 

próprios vizinhos não vem na sua casa, sem te avisar sem te ligar antes. Então cê tem uma paz 

muito grande. [...] Nem vem né. Aliás não a vi, porque não vem. [...] Vem, igual o Júnior 

vem, eu tava lá agora com a mãe do Júnior, cê viu? Passei lá e deixei a mãe do Júnior. A 

gente tem amizade sim, muito pouca gente, mas vem. [...] 

 

Sandra Mara de Oliveira 

[...]de Uberlândia, [...] vim com sete anos, hoje tenho 66. [...] Morei primeiro em 

Campinas. [...] Cê sabe que cê tocou num assunto que eu gosto muito? Eu sou muito assim, é, 

saudosista. Eu gosto muito de fotografias daquela época, fotografias da cidade, né Val? A 

gente tinha até quase no computador mesmo as fotos de Goiânia, que veio crescendo, 66, 70, 

75, a gente veio acompanhando, [...] desde o início a gente tinha muitas fotos, [...] tinha 

muitas fotos, tem mais de 40 fotografias, num sei onde elas estão. Mas assim eu gosto disso. 

[...]O que é ruim é a violência né, só. O restante foi bom, naquela época cê ia adoraria ver o 

time do Goiás, [...] 

Waldohett – Ela é mais urbana, ela gosta de cidade, diferente um pouquinho de mim, 

eu gosto de cidade também, de cidade grande, mas eu tenho uma formação, uma criação em 

cidadezinha pequenininha, eu cresci lá no interior mesmo, interiorzinho, então eu não sou tão 

urbano quanto ela, ela gosta de cidade e ela acompanhou o crescimento também, isso aqui é 

lembra quando esse trem tudo era mato, aí pra tudo quanto é lado.] 

Sim, tudo. 66 pra cá né. [...] Meu pai morreu em 72, aí nós fomos pro Setor Sul [...] 

Setor Sul era bom, era residências, era minha adolescência [...] Bairro residencial onde os 

colegas brincavam. [...] Ali a parte planejada né, porque tem depois tem o Setor Sul também 
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que já começou sair [...] Naquela época era bom, porque a gente morava, tinha a rua tal onde 

saía quatro braços, que eram as vielas, a gente fechava as vielas e fazia festa, festa junina, 

festas de aniversários, festa de final de ano. [...] Eu queria ver muito o nome de Goiânia, 

Goiás sair no Jornal Nacional, que aquilo dava impressão que Goiânia, [...] eu achava que 

Goiânia ia ser uma cidade grande se saísse no Jornal Nacional. Hoje infelizmente sai, 

mostrando violência. Naquela época não, não saía porque todo mundo achava que aqui tinha 

índio e não tinha índio. [...] Então eu falava: – Nossa, o time do Goiás saiu no Jornal 

Nacional! Que legal! – Hoje não tem mais graça ver isso, [...] Só sai violência. [...] Só sai 

violência, no Jornal, sai Goiânia todo dia, cê vê isso né? [...] Isso não quer dizer que aqui 

também seja 100% seguro, mas que é muito melhor que lá fora é, mas não é 100% seguro, 

isso aqui já foi um lugar seguro, quando nós mudamos pra cá, [...] Ninguém fala né. [...] Mas 

não pode nem comparar. Tá muito longe. [...] Isso existe pra todas as classes [...] Mas tá muito 

longe de comparar, tá muito longe de se comparar, eu quando chego aqui dentro eu me sinto 

muito segura [...] Eu quando entro na portaria, eu estou no céu [...] O que pode acontecer aqui, 

um furtozinho aqui, um furtozinho ali. [...] Furto de vez em quando acontece, [...] Isso não 

quer dizer se é classe A, se é B, se é C. Porque o ser humano ele [...] No céu, tranquilidade. 

[...] Alegria, liberdade. [...] Vem tudo! [...] Eu tenho dó de quem não mora num condomínio, 

eu acho que todo mundo devia morar num condomínio, porque não existe só condomínio A, 

B tem condomínio B, C, D [...] Eu já vi condomínio onde tem só barracões. Isso quer dizer 

segurança. [...] Barracões mesmo, eu já vi. [...] Eu sou feliz! [...] Eu morava em casa boa, até 

melhor do que essa, né, Val? Mas eu era infeliz. [...] Porque eu achava que a qualquer hora 

alguém ia apertar o interfone, poderia ser gente conhecida, poderia ser pessoas desconhecidas, 

eu ia tirar meu carro da garagem de madrugada ou de qualquer parente, eu tinha medo, porque 

eu teria que sair de ré, porque o portão teria o tempo dele de levantar pro meu carro sair, 

entende? Eu não tinha paz! [...] Aqui eu sou feliz! [...]  

Nós paramos de trabalhar tem cinco anos, né Val? Eu também fui feliz trabalhando, 

mas eu falo assim, quando eu mudei pra outra casa minha no Parque Anhanguera, que era 

muito melhor do que essa, eu já não trabalhava mais, mas eu não tinha segurança. [...]  

Minha casa não é chique, ela é confortável. [...] Lá onde eu morava era casa. [...] Eu 

tava morando numa casa muito melhor do que essa e fui assaltada, de dia, no Jardim América. 

[...] Fui assaltada de dia, no Jardim América, numa casa simples, classe média bem baixa, 

entrou dois motoqueiros, colocou arma na minha cabeça, me pôs no chão, eu, a minha amiga, 

as crianças dela, uma confusão. Isso tem [...] 2001. A casa dela não era boa, assim não, entrou 
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dois motoqueiros. [...] Os policiais disseram que ela tinha colocado um anuncio no jornal pra 

vender os móveis porque ela estava mudando de Goiânia, acho que isso chamou a atenção dos 

ladrões. Foi em 2001, não era grande coisa a casa dela. [...] Não quer dizer que a casa seja 

boa, é igual você ter uma trava no seu carro e o carro de trás não ter trava, porque eles vão 

abrir primeiro o que não tem trava. [...] 

É igual prédio, igualzim, ou você é amigo, ou ela é indiferente. [...] Isso aqui é igual 

prédio, muitas vezes você não conhece a vizinha da porta do lado. [...] Eu adoro ela e mora na 

outra rua, adora, é minha irmã, e no entanto não conheço ninguém aqui quase, nem de lá, nem 

de lá, aqui eu conheço, ali eu conheço porque é um juiz, eu tenho amizade com eles, aqui eu 

quase não tenho, aqui eu conheço pouco, aqui eu conheço nada, quer dizer nada né Val? [...] 

Na verdade a gente não conhece é ninguém, a gente não tem relacionamento, conhece 

algumas pessoas [...] É igual apartamento, aquele “boa tarde” de dentro elevador, é só. [...] 

Cê falou muito em segurança né? Sabe o que eu sinto falta em Goiânia? Da Rotam 

[Ronda Ostensiva Tática Metropolitana]! Eu acho que a Rotam tá precisando trabalhar do 

jeito que trabalhavam, vou te falar. Você parou de gravar? Tá gravando? Ah, tô nem aí. Deixa 

eu te falar, eu morei muitos anos né Val? Uns 10 anos, no Parque Anhanguera. Quando nós 

antes de morar lá, nós ficamos 3, 4 anos construindo, porque era um prédio grande, era uma 

galeria, foi 700 metros de obra, então demorou muito e também a falta de dinheiro, cê para, cê 

volta. Então quando nós construímos lá, eles até brincavam, assim, é, que o Parque 

Anhanguera era tão violento, isso era a vizinhança que falava: que eles matavam hoje e 

deixavam amarrado pra matar no outro dia, isso é o modo de falar, isso não é verdade. Em 

2001 a gente não podia brincar assim mais, porque já tava melhorando, isso o povo que 

brincava, um bandido já deve tá... [...] Lá tava muito próximo da época da invasão né, naquela 

região ali é uma invasão, cê sabe? Então tava muito próximo, ali ainda tinha bolsão de 

bandido pra tudo quanto é lado. [...] Tinha bandido demais! Mas em 2001, a Rotam começou 

a trabalhar, andar mais lá dentro, com isso foi afastando mais os bandidos dali, os bandidos 

começaram a ter mais medo da polícia. Porque o bandido não tem medo da justiça, o bandido 

ou tem medo da polícia ou não tem medo de justiça. Ele sabe que a justiça e nada é nada, 

porque a nossa justiça não vale nada, porque cê sabe que as leis são antigas, que precisam ser 

renovadas, ser reformuladas, mas não são feitas. Então em função disso, a violência 

aumentou. Mas naquela época entre 2001 a 2005, 2006 a Rotam andava muito por lá, e com 

isso os bandidos tinham muito medo dela, e eles começaram a se aquietar, eles começaram a 

reagir [...] Começaram a mudar pro Madre Germano [...] Começaram a mudar pro Madre 
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Germano, a palavra certa é essa, aí começou a surgir um lugar chamado Madre Germano, 

então lá no Parque Anhanguera quando falava assim bandido, as próprias pessoas boas, que 

participaram da invasão do Parque Anhanguera, falaram: Não, os bandidos já mudaram daqui, 

eles agora estão lá no Madre Germano. Eles falavam brincando, mas era verdade. O parque 

Anhanguera foi deixando de ser aquele bairro violento, então eu já não tinha medo mais do 

Parque Anhanguera, eu já tive medo, no final eu não tinha muito medo. Eu achava que aquilo 

era já era normal do Parque Anhanguera, eu já não via mais violência tanto assim lá né Val? 

Eu acho que cê via assim, porque cê brigou pra mudar pra cá por causa de violência. 

Acontecia todo dia, problema. [...]  

Todo mundo morar em condomínio, se você puder morar pra Aldeia do Vale, muda 

pra Aldeia do Vale, se não der, mude pro Jardins, se não der mude pro sobradinho germinado, 

se não der mude pro que só tenha casas, se não der mude pra um que tenha barracão, mas 

mude! Tem gente que compra dois lotes, três lotes e constrói só barracão, mura e põe um 

guardinha ou não põe, só dele tá ali fechado, ou cê tem uma piscina, cê tem uma 

churrasqueira, mesmo que seja só uma pra todo mundo. Em termo de conforto ou de 

segurança? Tudo! É conforto, é segurança, é interação, as crianças [...] Eu acho que não, se 

não tiver um sistema de segurança organizado não adianta não. [...] Mas tem Val, tem as 

crianças, que pode... eu já entrei em condomínios, tem um lá perto do Goiás, lá cê vê as 

criancinhas brincando na rua, e é um condomínio de classe média, não é igual esse não, mais 

baixo, porque na verdade eu não sei que classe que é aqui, porque hoje tem classe A, B AB 

BC, né, o bom condomínio é isso, é a segurança, é a liberdade, e aquela churrasqueira onde 

você pode interagir com o seu vizinho também, aqui cada um tem a sua, mas tem condomínio 

que tem uma só e tem o quiosque onde as pessoas se interagem ali, não é não Val? É existe. 

Então tem outras vantagens, uma piscina pra todo mundo, que é bom também, não é? Seria 

um condomínio bem popular né? Não Val, é igual prédio, não tem prédio de classe A? Tem 

condomínio lá na Av. Pasteur, eu falo Pasteúr porque todo mundo fala Pasteúr, mas na 

verdade é Pasteur, e tal, lá tem um condomínio cê já foi lá? Do lado do Chaguinha, do lado 

direito. Lá tem uma piscina, com área de churrasqueira e tem sobrados, que não são 

germinados, e são sobrados alugados. É uma piscina só pra todo mundo, claro que quase 

ninguém vai, mas é bom, tudo murado, deve ter uns 20, 30, deve ter mais né Val? Deve ter 

umas 20 casas. Ou mais, condomínio, é sobrado, é uma quadra, é muito bom lá viu, se eu não 

morasse aqui e tivesse condição moraria lá, muito bom lá. [...] Falo demais né? 
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Indivíduo 3 - Entrevista concendida via Whatsaap - Alessandra Costa do Carmo 

Olá boa noite, 

Alessandra: Olá 

Eu sou o pesquisador de doutorado que Karina disse 

Alessandra: Ah sim 

Meu nome é Rodrigo 

E pesquiso sobre os moradores do Jardins Madrid 

Alessandra: Pode falar 

E preciso entrevistar moradores sobre os aspectos de como é morar em um 

condomínio fechado 

Alessandra: Ok 

Queria ver a possibilidade de entrevista - la 

Alessandra: E grande ? 

Não 

Depende 

Alessandra: Tem que ser pessoalmente ? 

Não tem e mail 

 Alessandra: Não tenho 

Alessandra: Tenho mas nem sei a senha 

Prefere que faça de que forma 

Alessandra: Aqui 

Vamos lá 

Nome completo 

 Alessandra: Alessandra Costa do Carmo 

Nasceu aonde? 

Alessandra: Justara-Go 

Alessandra: Jussara-GO* 

Ta aqui a quanto tempo? 

Alessandra: Fiz 1 ano em Goiania 

Alessandra: Tenho 18 anos 

Mora com os pais então? 

Alessandra: Isso 

Quando vieram de Jussara foram direto para o condomínio ou não? 

Alessandra: Não 
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Alessandra: Faz 7 anos 

Alessandra: Q moro aqui 

Hum, moraram aonde antes? 

Alessandra: Goiânia viva 

Em casa mesmo? 

Alessandra: Isso 

Sempre lá antes? 

Alessandra: Isso dês de que mudei pra Goiânia 

Pq foram para o Jardins Madrid? 

Alessandra: Segurança 

Alessandra: Conforto 

Para vc ai é mais confortável,  gosta mais de morar no condomínio? 

Alessandra: Claro 

Por que ? 

Alessandra: Pq a casa e maior 

Alessandra: Área de lazer 

Alessandra: Portaria 

Alessandra: Seguranças 

Ai vc se sente segura? 

Alessandra: Isso 

Antes do condomínio, ocorreu algo? Vinculado a violência? 

Alessandra: Nunca 

Hummm 

Como vc observa o condomínio em relação a cidade de Goiânia, vc se sente 

distante ou inserida na cidade? 

Alessandra: Distante 

Alessandra: Único problema 

Esse é o unico problema?Mas em sentido de pertencer, como vc se observa essa 

relação, vc gosta de estar afastada? 

Alessandra: Não 

Alessandra: Não gosto 

Alessandra: Mas em escolher estar perto e sem segurança e longe com prefiro longe 

Você tem ideia que onde o condomínio está construido e extremamente violento? 

Alessandra: Sim 
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Como vc observa isso? 

Alessandra: Que estou dentro 

Alessandra: E não fora 

Alessandra: Então tudo bem 

Essa distância dificulta se relacionar, namoro, amigos e etc? 

Alessandra: Não 

Alessandra: As pessoas já se acostumaram 

Alessandra: Que eu moro longe 

Alessandra: Mas a princípio assusta as pessoas 

Como assim assusta? 

Alessandra: Pq eles acham mt longe 

Alessandra: Falam "vc não mora, se esconde " 

Alessandra: Mas depois que vem a primeira vez acha tranquilo 

Mas você vai mais até eles ou eles até você? 

Alessandra: Os dois 

Você e filha única? 

Alessandra: Não 

Alessandra: Tenho irmãos que não moram cmg 

Alessandra: Casados 

Só você mora por ai? 

Alessandra: Eu e meu irmão mais velho 

Alessandra: A esposa dele 

Alessandra: Os dois filhos 

Alessandra: E minha mãe 

Você se relaciona com seus vizinhos? 

Alessandra: Sim 

Tem muitas amizade? 

Alessandra: Não muitos 

Por que? 

Alessandra: Pq não sou de muitos amigos 

Certo, sobre  conforto da casa, o que é conforto para vc ? 

Alessandra: Piscina, quartos grandes 

Alessandra: Casa grande 

Espaço 
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Qual é a parte da casa que vc costuma ficar? 

Alessandra: Meu quarto 

Rodrigo Grabois: E do jeito que voce gosta? 

Alessandra: Sim 

Principalmente pq? 

Alessandra: Uai, decorado como eu quero 

A sim, falta nada então? 

Alessandra: Sou feliz 

Mais que no Goiânia Viva? 

Alessandra: Aham 

 

Indivíduo 4: Gustavo Alvarince Marquez 

 

Você tá morando aqui há quanto tempo?  

Gustavo: Faz uns 4 à 5 anos... mais ou menos. 

Antes de morar aqui, vocês moravam em condomínio fechado?  

Gustavo: Morava no Sul D’oeste, perto do Degraus . 

Ah.. lá era casa ou apartamento?   

Gustavo: Casa, era casa da minha avó, a gente morava lá de favor.:  

Vocês moravam com..  

Gustavo:Autorização dela, não, não, ela não mora em outro lugar. 

Ah, é uma casa da sua avó e vocês moravam lá...  

Gustavo,: A gente morou lá a muito tempo. 

Ah, vocês moraram lá até conseguir construir...   

Gustavo: Até vir pra cá, na verdade já compramos construída, do construtor, tava 

terminando já e a gente comprou. Ah.. tá, essa aqui onde vocês estão vivendo hoje.  

Mas assim, mais ou menos, por que vir para um condomínio fechado? Por que vir 

pra cá?  

Gustavo: Questão de segurança principalmente e tipo assim, sabe que lá no Sudoeste é 

tenso, é perigoso pra caramba. É acho que é assim, é... um sonho, né, que todo mundo tem, de 

morar em um condomínio fechado com segurança, poder ter lazer, sem perigo...  

Ah... você acha então que você em um condomínio fechado você tem mais 

liberdade?  

Gustavo: Tem!  
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Porque eu estava dando uma olhada... 

Gustavo: Claro que tem muitas exceções também, né.  

Como assim? 

Por exemplo, passou de determinado horário você não pode ficar fazendo barulho... 

som ligado e tal. 

Ah... Aqui é quase que a mesma lógica de prédio né... o vizinho reclama.  

Gustavo: É, o guardinha vem aí.. Por exemplo, quando tem festa na casa de alguém, 

por exemplo o pai viaja, aí chama aquele tanto de menino e vai pra casa dos outros, hora que 

dá, sei lá, começa a dá meia noite, já começa vir guardinha, guardinha, e se não abaixar o som 

aí vem multa, advertência... 

Ah... então isso aqui tem todas essas situações aqui dentro então. É.. emrelação a 

cidade, Gustavo, como é que vocês veem, vocês aqui dentro do condomínio fechado, você 

como jovem, você tá com quantos anos?  

Gustavo: 17.  

17, dentro de um condomínio fechado e a relação à cidade, você se vê pertencente 

a cidade de Goiânia, ou você aqui no condomínio fechado você não se vê pertencente? 

Como é que vocês se veem em relação a Goiânia?  

Não,eu pertenço, porque tudo que eu tenho que fazer não é aqui, é tudo fora, 

entendeu? Inclusive a dificuldade de morar aqui é justamente a distância, porque nada eu 

posso fazer aqui... entendeu? 

Ah...  entendi. 

Gustavo: Por isso que, por exemplo, agora eu tô indo pra faculdade, eu vou voltar pra 

casa à noite só. 

Por que... é praticamente do outro lado da cidade. É mesmo uai, a Universidade 

Federal tá no outro lado da cidade... 

Gustavo: Demoro no mínimo uma hora e meia pra chegar lá. 

Uma hora e meia pra chegar lá, uhm... Então tem esse tipo de dificuldade 

também, mas aqui dentro do condomínio você se sente então, introduzido dentro na 

cidade de Goiânia? 

Gustavo: Sim 

Você se vê, dentro da cidade, só que de uma maneira diferente de morar... 

Gustavo: Com um pouco mais de conforto e segurança, acho que é o diferencial. 

Conforto! O que você acha que um condomínio tem de conforto? O que ele te dá 

de conforto?  
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Gustavo:Por exemplo, eu sei que não vai entrar gente, assim, de fora, que vai poder, 

sei lá roubar aqui dentro, claro que tem gente que roubar aqui dentro, entendeu, gente que 

mora aqui que rouba aqui, mas gente de fora eu sei que não vai entrar...  

Uhum, pera aí, tem caso aqui dentro... de morador? 

Gustavo: Tem! Tem! Morador...  

Mesmo sendo um condomínio aqui, que a gente fala que é de alto padrão. 

Gustavo: É... gente mais rica roubando de gente um pouquinho menos rica. 

Acontece... 

Então já dá pra dar uma quebrada naquela ideia de que criminalidade é coisa de 

gente pobre... 

Gustavo: Não... de jeito nenhum “véi”, aqui também acontece essas coisas. Por 

exemplo, alguém vai me visitar, eu posso brecar a pessoa lá na portaria, entendeu? 

Então você pode selecionar... 

Gustavo: Testemunha de jeová, não tem testemunha de Jeová aqui de manhã enchendo 

meu saco, entendeu? Não tem isso! 

Então, por exemplo, você pode selecionar quem você quer ver e quem você não 

quer. Você acha que isso é conforto? Isso pra você é conforto? Você poder selecionar e 

tal? 

Gustavo: É, faz parte. 

Quais outros tipos de conforto que, você acha, que quem mora em condomínio ele 

pode? 

Gustavo: Eu acho que... de certa forma ter mais um pouquinho de privacidade 

também. 

Privacidade assim em que sentido? 

Gustavo: Por exemplo, eu venho pra casa... é no sentido que eu falei de selecionar 

mesmo... é isso, entendeu? 

Ah.. Entra também nesse ... é o sentido privado seguinte, tá próximo de você 

quem você quer, quem você não quiser você já barra lá na porta. Você concorda comigo 

que o cara aqui do Real Conquista não tem muito essa facilidade... porque é um setor né, 

qualquer pessoa, qualquer um pode chegar, o testemunha de Jeová pode chegar na 

porta dele, pode bater, e isso aqui você pode barrar. Ah tá... 

Gustavo: Inclusive, outra coisa, é, eu posso fazer uma festa diferente aqui dentro, 

entendeu? Com espaço maior, por exemplo, lá no campo, eu tenho aqueles campos 

disponíveis, aquele quiosque você pode usar, tem uma parte que você desce no parquinho, 
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tem tipo... o lugar onde eu uso pra treinar jiujitsu, lá também você pode usar, de vez em 

quando o povo lá faz culto religioso lá, entendeu? Além disso você não precisa ficar gastando 

tanto por fora, entendeu? Você tem muito lazer aqui dentro e você não precisa gastar, você 

não precisa ir pro clube, eu tenho minha piscina aqui, você não precisa alugar campo de 

futebol, eu tenho campo de futebol lá que eu não pago nada pra usar, entendeu? 

Tem a quadra de tênis, tem a quadra coberta que eu estava vendo... Você tem 

praça? 

Gustavo: Uhum, tem pesca, meu pai que é apaixonado por pesca ele não precisa ir 

sempre pra um peskpag, claro que não se compara, aqui não é tão bom quanto um peskpag, 

mas quando ele tiver assim: “ah tô com vontade de dar uma pescada e não quero gastar um 

dinheiro e não quero ir muito longe” tem aqui! 

Tem aqui dentro! Então aqui dentro você tem uma quantidade de serviços que 

você precisa pra viver, que tá aqui disponível, mas não tem tudo, né, não tem escola? 

Gustavo: Não tem, não tem nem um mercadinho... 

Faculdade longe... Ah... aqui não tem? 

Gustavo: Não tem, geralmente condomínio tem, mas aqui não. Aqui não tem academia 

dentro. Não construiu ainda, tem projeto, mas não construí ainda... 

 Ah... não tem academia dentro. Gustavo: é um problema tudo que você tem que 

fazer, você tem que sair.  

Aqui ainda, mesmo vindo pra cá, buscando conforto, buscando... aqui tem outra 

coisa também né, sei lá, você pode, arrumar uma gata, ir pra pracinha aqui a pé, 

tranquilo, você pode ir pra lá tranquilo, dentro da cidade não tem isso. Você acha que 

vir pra cá também tem isso, em relação a cidade, que fica mais complicado, é menos 

caótico, você não tem risco de ser atropelado, tomar um tiro...? O que você acha?  

Gustavo: Tipo assim, eu posso aproveitar mais o dia aqui dentro, por exemplo, dá onze 

horas da noite do lado de fora, você não pode ficar na rua, esse tipo de coisa, aqui não... 

Você pode visitar um... É isso que eu queria saber, como é que é as relações aqui 

dentro, você tem muito contato com gente aqui de dentro, vocês se visitam? 

Gustavo:é assim, claro que é bem separado por idade, o pessoal da minha idade eu conheço o 

pessoal que mora aqui dentro todo, tem grupo no Whatsapp e tal...  

Ah tá, então vocês se conhecem aqui... 

Gustavo: É porque desde quando a gente entra, sabe, aí já vai juntando um com outro, 

vai conhecendo e tal, sempre com uma turma. Minha mãe já é um pouquinho mais diferente, 

ela tem amizade muito grande com a vizinha, com um pessoal mais distante, não tão perto 
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aqui de casa, sabe, mas é muito por questão religiosa, porque minha mãe é evangélica né,aí 

fica aquele negócio de igreja... junta todo mundo.. 

Tem também o pessoal daqui protestante que se encontra e tal?  

Gustavo: Tem... 

Aqui dentro da sua casa, qual é o lugar que você mais vive? 

Gustavo: Geralmente na sala.  

Na sala, e traz lembrança de alguma coisa Gustavo, ou não? Você de vez em 

quando aqui dentro da sua casa...por exemplo você falou que morou no Sul D’oeste né, 

de lá, vocês vieram de algum lugar? Antes do Sul D’oeste vocês moraram onde? 

Gustavo: A gente já morou no Parque Oeste Industrial... que é...   

Uhum, aqui pra esse rumo também...  

Gustavo: A gente já morou no fundo da casa da minha avó, essa mesma avó, ela 

morava no Marista e a gente tinha um barracão no fundo. Aí depois ela mudou pro Jaó, e a 

gente mudou pra essa outra casa dela e depois viemos pra cá, entendeu? Se eu não me 

engano...  

Você tem ideia de quanto tempo vocês estão aqui em Goiânia?Gustavo: Goiânia? 

Gustavo: A vida toda.   

Sua vida toda.  

Gustavo: É, eu vim de Fortaleza eu tinha um mês de idade...  

Ah não, então você tádezessete anos aqui, você tá vivendo sua vida toda aqui. O 

primeiro lugar onde vocês foram viver foi no fundo da casa da sua avó?  

Gustavo: Ah eu não tenho certeza, tenho que perguntar pro meu pai...   

Você lembra de alguma coisa dessa época, qualquer coisa, não precisa lembrar de 

tudo não, não vem nada na sua memória não?  

Gustavo: Lembro um pouquinho do Parque Oeste.  

É, o que rolava lá?  

Gustavo: Eu lembro do dia da (....) não sei se foi o (...) da minha avó, eu lembro que 

estava um pouco bagunçado, Parque Oeste já era aquele trem, não era invasão, mas eu lembro 

era uma coisa um pouquinho diferente, a casa mais simples e tal, era uma realidade diferente, 

entendeu? Aí eu lembro dessa mudança da gente, deixa eu ver que mais... ah, aquele coisa 

bem clássica, o quintal no fundo de casa, entendeu, casinha do cachorro, mato meio alto, 

aquela coisa...   

Mas igual, por exemplo lá você tem o quintal e tal que te dá liberdade, aqui no 

condomínio meio que...  
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Gustavo: Você é obrigado a ter esse quintal!  

Você é obrigado...  

Gustavo: Você tem que ter cinco metros de distância da a calçada até a construção...  

Ah... então aqui existe...  

Gustavo: Por isso que aqui em casa tem todo esse negócio (...)   

Sim, igual, por exemplo, aqui existe um padrão que tem que ser respeitado... 

Gustavo: Existe, tem o padrão!  

E só pode construir dentro desse padrão?  

Gustavo: Dentro desse padrão, por exemplo, aqui é casa de esquina a gente perdeu 

muito mais, por exemplo, uma casa que não é de quintal, de lote aqui, cinco metros aqui e 

depois ele constrói, já no nosso caso é a esquina aqui aí tem que ser cinco metros aqui, perde 

muito mais. 

Então vocês perdem espaço aqui. Você sabe quando se compra casa aqui no 

condomínio, existe um modelo que a construtora prega ou não? É só o lote e existem 

metragens que você tem que obedecer?  

Gustavo: É só o lote e a metragem, na verdade, a construtora, eu acho que ela cuida 

mais da parte de logística.  

Ah tá, então aqui...  

Gustavo: Aqui foi um construtor, mas não sei como fala, terceirizado sei lá, a gente 

comprou dele...  

Comprou dele... ah, então é o seguinte, aqui tem especificações de metragens, tem 

que ter os cinco metros da casa pra calçada, é obrigado ter isso aí, aí dentro disso aqui 

vocês podem construir a casa da maneira que vocês quiserem.  

Gustavo: Por exemplo, nesse espaço aqui você não pode ter construção de, acho que, 

alvenaria, por exemplo, pode ter um deck de madeira, mas de alvenaria não pode ter.  

De tijolo essas coisas não pode não... 

Gustavo: Não pode.  

De tijolo não pode, então tem essas especificações aqui dentro. E o que você 

lembra dessa época antes de você chegar aqui no condomínio?  

Gustavo: Eu lembro, por exemplo, no Sul D’oeste, a gente (...) mãe principalmente, 

ela tinha um medo muito grande de motoqueiro e a gente morava numa rua meio 

movimentada, na C64, toda hora passava um motoqueiro ela já olhava na janela, quando a 

gente mudou pra cá o quarto dela é bem ali na esquina, aí toda hora passava o guardinha de 

moto e ela já ficava assustada.   
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Ah... ela teve que fazer essa adaptação...   

Gustavo: Teve, ela adaptou, ela mesmo falou que quando passava o guardinha ela 

ficava meio assustada e tal, porque ela sempre foi acostumada né, inclusive... 

Então, é aquele negócio, a experiência que ela tinha lá ela trouxe pra cá...  

Gustavo: Trouxe.  

Ela parou com isso? 

Gustavo: Uhum, parou.  

Acostumou. Você sente que, por exemplo, você fala que o lugar que você mais 

gosta é a sala, por exemplo, que dentro da casa como sua mãe e seu pai, sei lá, decorou, 

arrumou ela, tem alguma coisa que trouxeram o passado que vocês têm de antes, ou 

não? Voce sente que tem alguma coisa, por exemplo, que te faz lembrar esse período 

antes do condomínio ou não?   

Gustavo: Acho que não, porque assim é tudo muito bem separado, entendeu, antes a 

gente não tinha uma condição boa, melhorou agora, e dessa parte pra lá é bem separado, 

assim, sabe. Foi bem aos poucos, por exemplo, a gente morava lá nessa casa do Sul D’oeste, 

sei lá, a mudança pode ter acontecido dentro da casa mesmo, vai mudando os móveis um 

pouquinho pra melhor, depois muda de casa, entendeu? Muda de carro... aos poucos.  

Entendi, então começa se uma melhoria financeira e de vida, você já começou a 

notar já no Sudoeste quando seu pai mais sua mãe ficaram melhor financeiramente. Aí 

já acrescentaram os móveis...  

Gustavo: Por exemplo, minha mãe tem uma loja de roupa feminina lá na 85, é, essa 

loja já foi dentro dessa casa no Sul D’oeste.  

Ah... então existia a empresa da sua mãe lá dentro... 

Gustavo: É... tinha a confecção era lá dentro, entendeu? 

Ah... então você convivia com isso? 

Gustavo: Convivia, era o dia inteiro escutando máquina, rodando. O dia inteiro, aí 

depois a gente mudou pra outro lugar, entendeu? Aí foi separando...   

Vocês mudaram pra onde depois do Sudoeste?  

Gustavo: Pra cá. 

Já vieram pra cá, houve uma separação de local de trabalho e local de vivência. 

Gustavo: Era, era a loja numa sala, a confecção na outra e o restante era a casa.  

Então isso foi uma melhoria, então né, você separar o local de trabalho?  

Gustavo:Uhum, aí um tempo depois a gente construiu um barracão no fundo dessa 

casa do Sul D’oeste e passou a confecção pra lá, aí ficou casa, confecção e a loja, lá perto do 
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Marista, já no Marista, aí depois nos mudamos pra cá, a confecção tá aqui no Rio Formoso e a 

loja na 85.  

Ah... separou tudo direitinho. Então quando você tá aqui, por exemplo, andando 

aqui na sua casa, ou por exemplo, sua mãe mais seu pai, sei lá, quando você arruma um 

objeto, quando você tá vivendo aqui dentro desde esses quatro, cinco anos, nenhum 

momento você para e consegue, por exemplo, vem na sua memória, algo, por exemplo 

que “nossa isso aqui a gente vivia lá nessas casas”, lá de trás ou não, foi uma ruptura 

mesmo? Você acha que foi uma ruptura? 

Gustavo: Não, o costume nosso assim, é o mesmo. 

Como assim?  

Gustavo: A questão de família, sei lá, meu pai chegar em um horário determinado em 

casa, a gente acordar em um determinado horário, aquela rotina... entendeu?  

A rotina continuou a mesma? 

Gustavo: O que mudou um pouquinho foi a distância, o que mudou um pouco a rotina, 

mas a rotina eu acho que é basicamente a mesma.   

A mesma... você não sentiu que foi uma ruptura. Você não sentiu, então, daquela 

parte que você lembra aí da mudança pra casa da sua avó do Sul D’oeste, você não sente 

que não teve uma ruptura muito grande não, porque igual você ta colocando aí, foi aos 

poucos, a vida de vocês começou a melhorar a partir do momento que começou a trocar 

os móveis na casa que a gente estava, mudou o carro, aí a gente vai pra uma casa que é 

nossa, em um condomínio que lá vai dar todo conforto pra gente, ah ta... Porque isso é 

importante...  

Gustavo: Não é igual ganhar na Mega Sena e já transforma tudo, não, é aos poucos...   

Uhum, foi por etapas. Aqui dentro do condomínio, igual, por exemplo, você tem 

essa sensação que aqui você tem mais liberdade?  

Gustavo: Mais liberdade?  

Mais liberdade, por exemplo. 

 Gustavo: Não, aqui dentro tem muitas restrições... 

Mas só pensa assim, você tem mais liberdade aqui do que se, por exemplo, vivesse 

ainda lá no Sudoeste?  

Gustavo: Liberdade... eu acho que tira um pouco da minha liberdade, pela questão de 

ter dezessete anos e aqui ser muito longe, e eu não ter uma forma de sair daqui a se não for 

pelo meu pai, entendeu? Isso me prende um pouco, tudo que eu tenho que fazer não é aqui, 

sacou? Eu quero ir ver uns amigos meus, sair pra comer alguma coisa e já é uns quinze 
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minutos de viagem, sozinho eu não faço isso porque eu tenho dezessete anos e não tenho 

carro, sabe, isso priva um pouco de liberdade mas no restante eu acho que ampliou. 

 A liberdade? O que é o restante?   

Gustavo: Posso sair na rua tranquilamente, posso andar aqui... 

 Mas, por exemplo, a gente tá falando da rua do condomínio, não da rua da 

realidade...  

Gustavo: Posso, posso ir ali jogar uma bola tranquilo, com a galera. Entendeu? Antes, 

no Sul D’oeste, jogar bola com a galera você podia não voltar vivo, aqui eu tenho essa 

segurança pra voltar sozinho e vivo. 

Então, por exemplo, aí que é um fato interessante, esses muros aqui te dão 

liberdade?  

Gustavo: Dão. 

Né, tirando esse fato aí de você entrar em contato, porque grande parte do seu 

meio social ainda tá lá do lado de fora, né?  

Gustavo: É, uns 90%. Até porque eu não tenho uma proximidade tão grande com o 

pessoal aqui do condomínio, entendeu?  

Você não tem?  

Gustavo: Assim, tenho mais ou menos, meus melhores amigos não vivem aqui, não 

são daqui de dentro. Por exemplo, o Thales, mora em outro condomínio que é mais longe 

daqui e é uma distância bem grande, os meninos lá do colégio todos moram lá perto do 

colégio, então já é uma diferença muito grande...  

Então pra você encontrar com eles...  

Gustavo: Tem, tem que combinar antes com meu pai, entendeu? “Pai amanhã me 

deixa lá na casa do amigo meu” aí quando ela tá voltando do trabalho ele me pega lá de novo. 

Entendi, então volta aquilo do começo da entrevista, você falou agora que você tá 

entrando na universidade, você só vai vir aqui praticamente pra dormir, né? Não vai 

dar pra você ficar...  

Gustavo: É, eu vou sair daqui, sei lá, seis, seis e pouco da manhã, a aula deve acabar 

por volta do meio dia, meio dia e pouco. Provavelmente já vou arrumar um trabalho, pra mim 

pegar assim a tarde, no comecinho da noite. Aí volto pra casa.    

Seu curso não e integral não, é matutino?  

Gustavo: Por enquanto não, mas todo mundo fala que geralmente eles colocam umas 

matérias abertas e também ficar lá pra estudar...  
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E até você sair de lá você já leva quase duas horas pra chegar aqui, você já chega 

aqui, cansado, trânsito, muido e pra estudar o negócio fica mais complicado. Então você 

tem essa situação, tem esse complicatório, apesar de te dar uma liberdade pra você fazer 

algumas coisas cotidianas que do lado de fora você não faria com segurança, mas 

também te impede devido à idade. Gera problema dentro de casa Gustavo, dessas 

necessidades suas com essa idade sua? 

Gustavo: Gera, por exemplo, tem dia que meu pai tá muito cansado, com trabalho e 

tal, ele por exemplo, ele que faz o serviço de ir nas costureiras e tal, de entregar matéria 

prima, essas coisas e tal pra fazer. Aí tem dia que ele não pode, tem dia que ele tem que passar 

o dia no banco, fazendo pagamento, entendeu? Aí tem dia que ele não pode me levar em lugar 

nenhum, por exemplo, a noite é mais tranquilo pra ele me levar, mas tem dia que ele tá muito 

cansado e não quer me levar, aí a distância atrapalha muito. Por exemplo, uns lugares bons 

pra gente ir, é lá pro rumo Bueno, pra chegar no Bueno é vinte e cinco minutos, pra ir e pra 

voltar é cinquenta, aí meu pai vai ir e voltar, ir e voltar, já deu uma hora e quarenta, ele não 

vai fazer isso. Geralmente ele me leva pra algum lugar, fica por lá e me traz de volta, 

entendeu? 

Então muito das vezes, pra você fazer alguma coisa do lado de fora, seu pai mais 

sua mãe precisam fazer algo lá do lado de fora pra encaixar tudo.  

Gustavo: É, pra fazer tudo ao mesmo tempo. 

Então você vê que, por exemplo, pro seu pai e sua mãe é menos complicado. Eles 

têm tanto compromisso lá fora também que essa distância também atrapalha? Como é 

que você vê isso?  

Gustavo: Tem, a loja é lá na 85, né, agora a confecção já é mais perto aqui em 

Formoso, acho que uns dez minutos você já tá lá no máximo, contando aqui de casa na 

portaria lá, agora a igreja, a igreja que eles vão, eu não curto, tem uma aqui mas parece que 

eles vão em uma lá no Bueno também, sabe? Então tudo é longe... 

Resumindo, Gustavo, compensa, você com dezessete pra dezoito anos morar 

aqui?  

Gustavo: À quatro anos compensava morar aqui, pra mim, agora não compensa mais, 

saca? 

Você preferiria então estar ali no meio da cidade então? 

Gustavo: Eu penso, sério mesmo, em uma casa boa, mas no lá meio da cidade, pra 

mim, no momento sim. Aí depois, sei lá, quando tiver mais velho, sabe, e não tiver mais tanta 

coisa pra fazer aí volto pro condomínio. 
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Então essas coisas faz falta, porque essas coisas não tem aqui dentro, não é? Tem 

condomínios, que eu já fiz uma pesquisa, que tem condomínios que já tá tendo tudo, 

Boate, tudo, tem tudo, é uma pequena cidade. Aqui é uma pequena cidade, mas não tem 

todos os tipos de serviço...  

Gustavo: Aqui é só residencial ainda, né, não tem questão de comércio aqui dentro.  

Aham, é só residencial ainda, né, tem muito disso, do residencial. Então, tirando 

essa questão né...  

Gustavo: Também acho que, por exemplo, que eu tinha te falado que tem o projeto de 

fazer a academia, né, mais eu acredito que até hoje não saiu porque tem muito desvio naquela 

licitação...  

Você acredita? 

Gustavo: Nossa, você tá é doido! Com certeza.  

Você acha que tem? Mas é particular...  

Gustavo: Aqui dentro, deixa eu te contar, são 800 lotes aqui dentro, aí você pega o 

condomínio e multiplica por 800, olha os benefícios que podia fazer aqui dentro e não tem, 

academia não tem, você acha que eles gastam, sei lá...  

Você acha que tem corrupção igual a cidade lá fora, por exemplo, não faz o asfalto...  

Gustavo: É claro que tem! É governo do mesmo jeito, aqui tem uma chapa aqui dentro 

que comanda, saca? Tem eleição, teve eleição por agora, aí tem o presidente...  

Não é uma administração particular... 

Gustavo: Não é (...) que manda, tem o síndico, tem o presidente de chapa, vice 

presidente, não sei o que, eleição, tem a disputa e tudo. 

 Então tem eleição aqui dentro então? 

Gustavo: Tem, tem dia que você passa na portaria e tá o velhinho lá que quer ser 

sindico pedindo voto, na portaria...  

Tem isso então... então você acredita que aqui dentro tem os mesmos problemas 

da cidade tem lá fora?  

Gustavo: Tem, tem corrupção, certeza.  

É, então isso aqui é desdobrado da cidade, será que aqui o condomínio é um 

desdobramento do que acontece lá? Então quer dizer que mesmo com esses muros vocês 

estão inseridos dentro dessa cidade? 

Gustavo: Sim, acho que os problemas que tem lá fora tem aqui dentro também, né.  

Tem aqui dentro também... você consegue perceber isso aqui dentro? 

Gustavo: Às vezes fica um pouco maquiado, né.  
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Grabois: Como assim maquiado? 

Gustavo: Ah, tem uma administração ali tranquila, não vai ter corrupção, entendeu? 

Tem o sindico ele que é morador também, então ele vai querer o bem de todos, então... O 

prefeito também é cidadão! 

Ele mora também na cidade mas o negócio não tá rolando, então você vê desse 

jeito? 

Gustavo: Eu vejo, é um desdobramento da cidade sim. 

 Sensacional, é, você já colocou isso pro seu pai, pra sua mãe? 

Gustavo: O quê? 

Grabois: Que você acredita que rola esses movimentos aí ou não? 

Gustavo: Não eu acho que meu pai também acredita. Aí se perguntar pra ele, eu acho 

que ele acredita também, ainda mais porque ele não gosta do velhinho lá, porque o velhinho é 

meio complicado.  

O velhinho é complicado?  

Gustavo: É chato, é chato pra caramba!  

Por que ele é chato? 

Gustavo: Por exemplo, aqui tem a quadrilha né... 

Tem muita festa aqui dentro que o condomínio faz para os moradores?  

Gustavo: Tem... deve ter umas quatro, cinco por ano, eu acho.  

Eai, como é que é? 

Gustavo: Dia das crianças, dia das mães...  

É movimentado essas festas? Você participa? 

Gustavo: Geralmente eu não vou, eu vou geralmente só na festa junina... Quando 

passa assim, dia das crianças lá na quadra poliesportiva, eles colocam aqueles brinquedos, 

aquele tanto de trem, tem muita gente lá, vai muita gente.    

Mas você só vai na quadrilha? 

Gustavo: Só na quadrilha, porque é o povo da minha idade e eu acredito que pelo 

menos 70% dessa quadrilha é gente de fora... 

Ah... então é o momento de interagir com gente de fora.  

Gustavo: Tanto é que dá briguinha de condomínio, sabe, o Granville, por exemplo, da 

briguinha, Madrid contra Granville, direto.  

Ah... eles vem pra cá porque são tretas, existem tretas então entre os 

condomínios? 

Gustavo: Sim, tem, tem. 
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Sensacional!  

Gustavo: Tem, tipo assim não é todo mundo do condomínio, é alguns grupinhos não 

gosta de alguns grupinho do Granville por exemplo, aí da briga. Também acontece da 

quadrilha do Granville o pessoal do Madrid lá pra causar briga, entendeu?  

Uhum. 

Gustavo: Ah, tem também questão de jogo, faz campeonato entre os condomínios, ai 

muitas vezes da briga. Vi muita briga lá no campo por causa de disputa de condomínio, como 

se fosse torcida organizada. 

Ah... tem jogo de futebol e acontece isso aí, ah tá, quem diria né?  

Gustavo: É meio que analogias, comparações... tem briguinhas de condomínios, 

estranho.  

Tem então, da as treta aqui então, Gustavo, você já entrou nessas tretas? 

Gustavo: Eu não, geralmente eu fico sabendo depois ou fico de longe rindo.  

Pelo que eu vejo, te dei aula dois anos, você parece ser bem pacífico, então você fica 

de longe rindo?  

Gustavo: É, de longe rindo, eu acho ridículo, sei lá, geralmente a briga pode começar 

por causa de mulher...  

Por mulher, pera aí, por exemplo, você acha que aí já é um contra censo, por 

exemplo, sei lá, porque querendo ou não vocês se tornaram classe média alta, né, pelo 

trabalho do seu pai e da sua mãe, vocês subiram de posição social pelo trabalho, isso não 

é desmerecedor, por exemplo, ficar apontando o dedoquando se vê um baile funk ou 

uma festa mais popular acontecendo, essas brigas acontecendo?  

Gustavo: Não...  

Por exemplo, lá do lado do muro de fora, igual você falou “eu fico ouvindo 

daqui”...  

Gustavo: Eu não sou uma pessoa que tem mania de classe média assim, eu já fui, tem 

uns trem muito massa.  

Você achou bacana?  

Gustavo: Eu fui por exemplo, quando estava lá em Maceió, eu fui em um showzão lá... 

Mas aqui? Pro de lá do muro, você conhece muita coisa, o que ti cerca, não o da 

cidade lá perto do Degraus, perto da loja da sua mãe, mas aqui onde você tá? Você tem 

ideia do que tá rolando aqui em torno do seu condomínio? 

Gustavo: Eu conheço um pouco do Itaipu, porque minha tia mora lá, que eu sei que lá 

é bastante violento também...  
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É, hoje em Goiânia na época que eu pesquisei o mestrado era a região mais 

violenta de Goiânia, não sei se continua. 

Gustavo: Então, inclusive minha tia ela é classe média...  

Mas tá lá.  

Gustavo: Mas tá lá e vive tranquilo, mas o restante do Garavelo meu pai conhece 

muito, porque as costureiras dele, que trabalha pra ele é nessa região, entendeu, maioria nessa 

região, então ele conhece tudo...  

Ah... então você não tem muito contato, não sabe o que rolando, depois desse 

muro aqui, você não sabe muito? 

Gustavo: Não, não sei... 

 Mas você tem ideia do que pode tá acontecendo? 

Gustavo: A gente sempre tem né, o que vê na TV, é claro que é muito manipulado 

mas...  

Eu sei, mas dá pra ter uma ideia? 

Gustavo: Dá pra ter uma ideia.  

E como é que você acha dessa relação então, você tem uma divisão de muro... 

Gustavo: É... para uma galera querendo pular, dá uma louca, não custa nada...   

 Não, não é falando isso, mas você tá em uma divisão de muro, você ta falando 

assim “eu sei porque vi na TV”, é uma distância muito grande, até parece assim, parece 

que é outro mundo, você tá muito distante dele mas você tá no meio dele, né, e uma 

distância de muro. Esse muro aqui, ele distancia muita coisa, Gustavo, o que você acha? 

Gustavo: Distancia... é aquela história né, o que acontece aqui do lado eu não vejo 

com meus olhos, mais vejo na TV, entendeu, porque eu não tenho nada pra fazer lá...  

Te dá uma distância tão grande que é como se tivesse vendo se fosse lá em cima, é 

como se fosse, um crime que aconteceu lá com o Datena não é não, e pode ter acontecido 

aqui na rua de trás do seu muro... ou você nunca tinha parado pra pensar nisso? 

Gustavo: Não, eu já parei pra pensar, assim, que daqui tem gente muito rica aqui 

dentro e daqui sei lá, dez metros tem gente muito pobre, entendeu, que a gente joga lixo daqui 

e elas podia aproveitar de lá...  

Elas aproveitam, você sabe se aproveitam? 

Gustavo: Não, não sei, creio que não, mas poderia, porque tem gente muito pobre pra 

cá, sei lá, questão sei lá de dez metros desse muro aqui... é uma diferença muito grande.   

Então o que você acha, o que é esse mundo aqui em condomínio fechado em 

relação a isso que você fala, é uma negação né, parece uma negação a esse mundo, aqui 



217 
 

 

por exemplo parece que você tá protegido desse mundo do lado de fora... igual, por 

exemplo, se esse muro fosse de vidro, né, seu choque seria maior, se você tivesse vendo, 

só que o muro tem um tamanho que parece que literalmente você não tá vendo o que tá 

acontecendo  do lado de lá, existe isso, igual você fala “eu vejo na televisão” , igual você 

tá falando a distância aqui não vai dar dez metros, é uma rua, uma avenida, você ouve a 

festa que tá acontecendo lá, mas né, você não tá sabendo... quer dizer que você não tem 

muito contato com o mundo do lado de lá?  

Gustavo: Não. 

O que você em de lá é o que a televisão te mostra, é sua janela do lado de lá... e 

tirando isso, é uma distância muito grande ou não? 

Gustavo: É, é porque o que acontece lá a gente não vive aqui dentro, o que acontece a 

dez metros, uma avenida, a gente não vive aqui dentro. Entendeu? Aconteceu sei lá, por 

exemplo, tem apagão lá fora e aqui dentro tá de boa...  

Por quê?  

Gustavo: Não sei, deve ter uma diferença, por exemplo, as vezes tem apagão aqui 

dentro e lá de fora tá de boa, acho que é a questão da rede ser separada.  

Ah, separada. Passa muita polícia aqui na porta do Jardins Madrid?  

Gustavo: Na porta? 

 É, pra fazer a segurança, patrulhando ou não?  

Gustavo: Aqui dentro só vem polícia quando tem algum problema...  

Porque tem segurança privada né? 

Gustavo: Aham, aí a segurança liga direto pra polícia, quando é alguma séria 

entendeu? 

Já aconteceu de gente lá de fora invadir alguma casa aqui dentro, ou não? Ou os 

casos mais típicos é de morador com morador?  

Gustavo: Eu não tenho noção se já entrou gente assim pela portaria...   

Que você ficou sabendo...  

Gustavo: Não fiquei sabendo gente de fora entrando...  

O que você sabe é de morador...   

Gustavo: Já deve ter acontecido, porque aqui tem muito funcionário que trabalha em 

obra né, pode ter acontecido isso, porque eles entram lá vem pra obra e pode ter acontecido 

alguma coisa, eu não sei, mas eu acho que pessoa pra invadir nunca aconteceu... invasão não.   

Não. O que você mais ficou sabendo é aquilo que você tinha dito anteriormente, 

morador roubando morador... 
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Gustavo: Uhum, tem.  

Que é um contra senso né? 

Gustavo: Não, principalmente adolescente né? Por exemplo teve ano passado...  

Acontece muito ou pouco? 

Gustavo: Até pouco, mas acontece, não adianta falar que não acontece, e geralmente, 

ano passado, um menino foi pego dentro do carro dentro de outra casa, tipo assim,abriu o 

carro e tava lá fuçando no carro, dezesseis, dezessete anos também...  

É, tentando roubar ou só mexendo no carro mesmo? 

Gustavo: Ah... deve tá querendo roubar alguma coisa lá dentro e não precisa cara, 

tanto é que ele nem tá morando aqui dentro mais, deve tá morado com a avó dele eu acho... 

  

E quando isso acontece, o que o condomínio costuma fazer, você sabe? Quando 

acontece um fato desse é entregue pra polícia ou o povo coloca pra debaixo do tapete? 

Gustavo: Não, acho que chama a polícia.  

Resolve então institucionalmente, resolve o negócio...   

Gustavo: Geralmente é uma polícia sim, quando é um problema grande assim, mas, 

por exemplo que eu tinha te falado, som muito alto aí vem o guardinha, entendeu? Encher o 

saco, aí vem o carro, o guardinha, mas as vezes eles levam o problema como se eles fossem 

autoridade foda assim, entendeu? 

 

Ah... eles se sentem polícia aqui dentro? Vocês sentem isso que eles se sentem 

polícia então?  

Gustavo: Sentem, não, teve uma vez, que eu fui passar na portaria, eu tava com um 

amigo meu, aí a gente nem passa pela de visitante, eu vou e falo minha senha, entendeu? Aí 

eu cheguei lá e falei minha senha, aí eu nunca tirei foto, porque realmente você tem a senha 

tira a foto... 

Todo mundo da família tira a foto? 

Gustavo: Tem, o único da família que não tem senha é meu irmão porque ele tem doze 

anos, aí não precisa. Aí no caso eu não tinha foto, aí o guardinha ficou meio assim... mas acho 

que ele me conhecia saca? Aí eu digitei a minha senha e não tinha foto, aí o guardinha: “e sua 

identidade tá aí?”, eu saí sem identidade, não levei nem carteira, eu: “não, não tô com 

identidade não”, aí ele já fechou a cara: “você é morador ou não é cara?”, tipo falando com 

entonação alta, assim saca? Como autoridade máxima assim, saca? 

 



219 
 

 

Grabois: Oprimindo? 

 Gustavo: Oprimindo! Aí eu olhei assim pra ele: “vé, eu sou morador” tipo assim, nem 

dei muita moral, aí eu: “não, libera aí!”, aí passou, saca? Mas as vezes eles se sentem como 

autoridade mesmo aqui dentro, saca? 

Querendo oprimir então? 

Gustavo: Aham, mas é claro que, por exemplo, resolvendo uma situação eles são 

muito bem educados, tem toda aquela política...  

Porque na verdade eles não são autoridade, são segurança privada... mas de vez 

em quando você sente isso? 

Gustavo: Sente. Mas as vezes é preciso né, porque tem muita gente que acha que ta 

aqui dentro e é melhor que todo mundo...  

Como é que é sua relação com Goiânia, Gustavo, tirando esse negócio da 

distância? Você fica muito lá e cá ou não?  

Gustavo: Período de férias não, período de férias eu fico muito em casa, mas durante o 

período de aulas e tal, é constante... 

Pra lá... então quer dizer que você se sente ainda pertencente a Goiânia, você não 

tem aquela...   

Gustavo: Eu sou... é aquela história né, eu sou cearense com sangue goiano e vivo aqui 

dentro, não tem como fugir, entendeu? Posso morar no condomínio, morar em um 

condomínio longe, não tem como fugir daqui, saca? 

Você se sente então morador da cidade de Goiânia, morar em um condomínio 

não te coloca fora da cidade... Você acha que você participa dessa história de Goiânia? 

Gustavo: Participo.  

Participa dessa nova etapa, você acha que por exemplo aqui, essa nova forma de 

vocês morar aqui em um condomínio horizontal desse aqui, é uma forma de viver na 

cidade de Goiânia ou é uma forma de negar a cidade de Goiânia? Aqui vocês negam a 

cidade? Falam assim: “não, que essas cidade é caótica, ela é violenta demais, eu vou lá 

pro condomínio que eu fico protegido” ou vocês: “não, eu vou lá pro condomínio, 

porque é uma maneira de viver como se eu tivesse vivendo em uma casa, ou vivendo em 

um apartamento e em determinado...  

Gustavo: É claro que a gente tenta fugir da realidade em alguns pontos, né, violência e 

tal, desconforto mais...  
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Vocês estão tentando isolar então, aqui você acha que é uma forma de se isolar 

dessa cidade de verdade que tá lá? Essa cidade que é de... mas não de se isolar, se isolar, 

é... de se isolar protegendo dessa cidade. Você acha que a cidade ela é violenta?  

Gustavo: É...  

Ela é problemática... né? 

Gustavo: Já foi diferente, meu pai me conta muito, meu pai ele morava lá pro rumo do 

Marista, né? Ele tava me contando ontem que o pai dele tinha um posto de gasolina, ele saia, 

pegava dinheiro, monte de dinheiro levava para o banco, colocava debaixo da camiseta e ia 

pro banco de bicicleta, hoje se fizer isso quando ele sai do banco com cinquenta conto já tem 

cinco atrás dele uai, não pode mais, entendeu? Então tem essa diferença, aqui dentro do 

condomínio você pode sair aqui, sei lá, deixar seu carro aberto que acontecer alguma coisa a 

probabilidade é muito pequena, não vou falar que é zero, mas é muito pequena, entendeu?  

Muito menor do que acontece na cidade?  

Gustavo: Muito, muito menor, por exemplo, aqui dentro já não tem aquilo que a gente 

falou né, de boate, supermercado, ainda, eu também não sei se vai chegar a ter, mas se tivesse 

com certeza seria bem diferente, o público seria aqui de dentro, então muitas brigas seriam 

evitadas, entendeu? Mas acho que é uma forma de se isolar sim, mas não completamente 

porque nossa vida tá em Goiânia... 

Por que ainda não tem esses serviços, você acha que se tivesse todo esse serviço 

você ter esse contato com a cidade? Igual você tem hoje ou não? 

Gustavo: Não, se tivesse mais serviços aqui dentro o contato com a cidade seria muito 

menor. 

Você ainda tem porque tem coisas que tem lá que ainda não tem aqui dentro, é o 

que te faz ter é... ainda, buscar... 

 Gustavo: Mas é aquela história né, por mim eu moraria lá pro rumo do Bueno assim, 

onde é mais dentro da cidade assim, eu prefiro isso sabe, esse contato maior eu prefiro, aqui a 

gente fica muito isolado, eu acho e eu particularmente eu não gosto muito.  

 Ah... você particularmente não gosta desse isolamento, você preferia tá lá dentro 

da cidade... 

Gustavo: A questão da segurança é boa, ótimo, mas contato, eu prefiro, eu preferia 

estar lá dentro. 

É, isso é normal, você está indo para os dezoito anos é onde é que está a balada 

né, onde que estão as baladinhas...  
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Gustavo: Não tem boate aqui perto e quando tem é aquele risca faca alí, eu não vou em 

um lugar desse... 

Aí você tá vendo que é engraçado, é uma contraposição, você tá aqui dentro de 

um condomínio e o que tem ao seu redor é tudo o que vocês tentam evitar, né? A boate 

que tem ali eu não vou, porque lá é... 

Gustavo: Casa noturna, das primas a boate...  

Ah, não é boate.  

Gustavo: Não, tem uma que é boate, perto do anel viário alí, que é até meio fechado 

assim, eu creio que lá dentro...  

Mas você nunca parou lá pra ver o que é não?  

Gustavo: Não, a gente só passou na porta. 

Então se for contar com a região que vocês fazem parte é uma região de 

passagem mesmo, né? 

Gustavo: É, as vezes precisa comprar alguma coisa, sei lá, refrigerante, aí vai lá, aqui 

perto. 

É passagem mesmo, ah, então nem se quer vocês tem aqui, se precisar comprar 

um refri tem que sair? 

Gustavo: Tem que sair, aqui dentro é só dormir, sei lá, meu pai não fica em casa, meu 

pai fica em casa à noite, eu acho que esse conforto ele deu mais para os filhos,  ele não 

desfruta tanto, entendeu? Eu acho que ele tá dando o que ele sempre quis ter... 

Você acha isso então? 

 Gustavo: É, meu pai não desfruta tanto quanto a gente, né, meu pai fica o dia inteiro 

pra lá, ele vem pra casa sei lá, na hora do almoço e depois das seis, sete da noite. A gente fica 

mais em casa, minha irmã também, ela tá também nesse ritmo, ela tá na faculdade, tá 

trabalhando na loja do meu pai, então já fica mais pra lá, agora eu também vou entrar, meu 

irmão ainda tá no oitavo ano vai viver um pouquinho mais aqui ainda, aqui dentro do 

condomínio, a gente já tá mais lá pra fora.  

Então assim, resumindo, você se sente isolado aqui?  

Gustavo: Sinto.  

Se sente isolado...  

Gustavo: Tem por exemplo dia que dá, sei lá, não, quero fazer alguma coisa hoje, se o 

pessoal do condomínio não tiver animado pra fazer alguma coisa, meus amigos daqui de 

dentro, acabou, eu não vou fazer nada, porque se meu também não quiser levar, eu não faço 

nada. É bem isolado.  



222 
 

 

Aqui por exemplo, aqui perto, seu pai fala: “vai de ônibus”, tem essa facilidade 

aqui Gustavo? 

Gustavo: Eu já andei de ônibus aqui assim, duas ou três vezes, vai andando até a 

portaria, aí o último ônibus, porque só passa um ônibus aqui na porta, tanto é que ele só vai 

até a rotatória, da rotatória pra lá ele não vai, ela vai da rotatória do Madrid pra trás, 

entendeu? Lá pro rumo do Garavelo ele não vai, ele passsa pelo Rio Formoso e vai pro 

Bandeiras, entendeu? Teve... acho que eu andei só umas duas, três vezes, igual meu pai lá 

falando de estudar, minha faculdade é lá no Campus Samambaia, né, área de engenharia 

ambiental 

Ele vai te levar?  

Gustavo: Não. 

Você vai ter que ir de busão... 

Gustavo: Não, ele falou, você vai de baú, porque meu pai zoa demais, ele fica falando 

o dia inteiro que eu vou de ônibus, mas eu não vou não. Primeiro que vou chegar aqui muito 

tarde, não vai dar, vou ter que sair daqui quatro horas da manhã, aí o que acontece, eu penso 

em ir com meu cunhado, sabe? Que ele estuda lá, aí ele já dirige... 

Seu cunhado mora aqui?  

Gustavo: Mora. 

Então quer dizer que até a relação afetiva, possibilidade por causa desse 

relacionamento, vai ter que ser aqui uai...  

Gustavo: Mas...  

Tem as gata aqui Gustavo? 

Gustavo: Aqui não? É lá de fora, se pira, aqui eu não tenho. Não, tem minha irmã, ela 

já teve três namorados aqui dentro, esse é o terceiro. Agora eu, pra começar eu nunca namorei 

alguém aqui de dentro, já teve aqueles rolo e tal, mas namorar não.  

Isso dificulta você estar aqui? 

Gustavo: Dificulta. Se eu quero sair com a menina tem que ser pra longe, você acha 

que a menina vai vir pra cá? Nunca véi! 

Por quê? Qual que é, por exemplo, os seus amigos que tão lá no meio da cidade 

né, lá mais pra o que a gente fala centro, é... eles te visitam muito Gustavo?  

Gustavo: Não.  

Por quê? 

Gustavo: distância! 

Distância? A justificativa é essa? 
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Gustavo: É a distância. 

E se eu te dar um dado, que é a mesma dificuldade que o povo do Real Conquista 

tem... os meninos de lá falam a mesma coisa. “É ruim de eu arrumar uma namorada lá, 

porque aqui onde é que eu moro é longe demais”.  

Gustavo: Cara mas é verdade...  

A distância então complica...  

Gustavo: E não tem quem trás... 

Quem diria né cara, quem diria que você passaria um problema que um menino 

da sua idade também passa...  

Gustavo: Por exemplo, muitos deles o pai não leva pra lugar nenhum, meu pai ainda 

me leva, entendeu? Mas mesmo assim, é mais comum eu visitar meus amigos do que eles me 

visitarem...  

Ah, mas eu vou te falar, aqui dentro, voltando aqui pra dentro de novo, porque é 

o que é importante, a sociabilidade aqui dentro, ela é fácil ou ela é difícil? 

Gustavo: Não, é tranquila, pra fazer uma amizade aqui dentro...  

Mas porque que você não tem tantos amigos aqui igual você tem lá fora? Já que é 

tão fácil desse jeito. 

Gustavo: Não sei, parece que, muitas vezes o povo daqui... 

É isso que eu quero saber, qual a visão que você tem das pessoas, dos seus 

vizinhos, da comunidade que tá aqui entre esses muros, aqui dentro... quando você vê as 

pessoas daqui? 

Gustavo: Não, é claro que o pessoal aqui de dentro não é aberto quanto o pessoal lá de 

fora, entendeu? Não é uma relação de amizade... 

É isso que agora eu quero saber de você, como é que você vê as pessoas que 

convivem com você aqui dentro? Como é que você vê essa sociabilidade? Conhece seu 

vizinho aqui do lado?  

Gustavo: Esse aqui eu acho que não mora ninguém aí, do outro lado eu conheço 

bastante.  

Você convive?  

Gustavo: Aham... direto.  

Mas o que você acha no total a sociabilidade aqui dentro? Porque assim, você tá 

falando pra mim assim: “ah a sociabilidade é tranquila” mas a maioria dos seus amigos 

tá lá fora, porque que você não faz amigos aqui dentro?  
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Gustavo:Porque o povo lá de fora é mais de boa, entendeu? Parece que o povo daqui 

de dentro tem um pouco de receio, não sei como é que funciona. 

Mesmo vivendo em um local fechado desse aqui, onde é que, por exemplo, aqui 

com certeza você tem mais certeza que você tá convivendo com pessoas do seu nível, não 

é assim? Tanto intelectual como de dinheiro, de até mesmo né, sei lá, de origem do que lá 

do lado de fora. Por que você sente isso, você acha que aqui o povo é mais distante um 

do outro, as relações aqui são mais quentes ou mais frias, entre as pessoas aqui dentro?  

Gustavo: Eu acho que as relações aqui são mais frias, porque, por exemplo, se eu 

pegar eu, a maioria dos meus amigos são lá do lado de fora, aí pega outro cara d aminha 

idade, a maioria dos amigos dele também são lá do lado de fora, entendeu? Acaba assim, tem 

aquela amizade aqui dentro, mas não é tão próxima quanto a lá de fora.  

      

     

Na verdade aqui você conhece né, não é amigo seu, é conhecido.    

Gustavo: Amigo, chegado, tem dois ou três.    

     

Aqui dentro? Que você se sociabiliza?     

   

Gustavo: É.   

Se brincar é os meninos lá do Degraus né?   

  

Gustavo: Não, eu falo de menino né, agora tem as meninas, tem a Natânia e a Taís. E 

assim, esses dois ou três eu conheço a muito tempo desde quando eu mudei pra cá, saca? 

Então tem isso, eu lembro até que tinha outro que era bem amigo meu e eu conheci o 

condomínio através dele, saca? A gente morava no Sul D’oeste, eu estudava no Batista ainda, 

aquele atrás do Morerinha, sabe? Aí ele: “não, bora lá pra casa e tal, passar o dia lá, dormir 

lá”, aí eu: “então bora, onde você mora? ”, aí ele: “no Mardrid”, eu: “vish”. Já era esse baque, 

condomínio fechado, eu nunca fui...  

Ah... então igual, por exemplo, é bom da gente saber, você é um cara que tava do 

lado, assim, seu pai ralou muito pra tá entrando aqui, então quer dizer que você teve o 

ponto de vista lá do lado de fora? Você então entrou em contato com gente que morava 

em condomínio fechado antes de você mudar pra cá? Como é que era o baque, isso que 

eu quero saber? Quando a  pessoa fala: “moro no Jardins Madrid”, eai?  
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Gustavo: Aí eu fiquei assim: “pá o Madrid deve ser top pra caralho” aí eu cheguei 

aqui: “porra que casa é essa?”...   

Igual eu hoje, cheguei aqui e: “porra, puta que pariu!”  

Gustavo: Aí eu cheguei aqui, fui lá pra quadra jogar um basquete, “porra véi, isso aqui 

é demais, eu preciso morar num lugar desse”, foi aqui mesmo saca?  

Foi o que eu falei hoje dentro do carro em voz alta, falei: “gente, eu posso morar 

aqui tranquilamente”. 

Gustavo: Aí eu cheguei em casa no outro dia, né, meu pai veio me buscar, aí eu: “nó 

pai, nois tem que mudar pra um condomínio desse, o Madrid é top demais”, aí depois de um 

tempo a gente mudou pra cá, assim, depois que meu pai batalhou muito, a gente pegou e 

mudou pra cá. 

Veio pra cá... e por exemplo, você hoje fala para as pessoas lá de fora eu você 

mora no Madrid, como é que as pessoas...  

Gustavo: Elas já olham diferente... 

Desse jeito... você acha que há distinção, agora vamos falar sério, a grosso modo, 

você acha que há distinção? Distinção de privilégio mesmo em relação aos outros?  

Gustavo: Aí, eu não me vejo diferente da pessoa de fora não...  

Não, você não se vê, mas vamos na prática, você acha que você tá aqui, seu pai ter 

batalhado mais sua mãe ter batalhado pra ter chegado até aqui, você acha que isso aqui 

é... uma distinção no sentido seguinte Gustavo, de você ter um luxo que por exemplo, 

outros não tem?      

     

Gustavo: É porque aqui é condomínio horizontal de luxo, é a classificação do condomínio né, 

por exemplo aquele condomínio horizontai normal é aquelas casinhas normais iguais e tal, 

aqui é condomínio de luxo, sabe as vezes, minha mãe me falou isso esses dias: “Gustavo você 

mora em um condomínio de luxo, você não percebe mas você mora em um condomínio de 

luxo”, aí eu falei: “pô, as vezes eu não paro pra pensar nisso”.   

       

Por que ela te falou isso? Qual foi a situação? 

Gustavo: Porque ela quer que a gente dá mais valor, entendeu? Porque ela, quando ela 

era pequena, ela não tinha dinheiro, entendeu? Foi difícil pra ela chegar e hoje a gente tem 

sendo da idade que ela tinha, sabe? A idade que eu tenho, quando ela tinha, ela não tinha 

condição. E eu cheguei nessa condição de morar em condomínio fechado sem ter que 

trabalhar, sem ter que fazer o que ela fez...   
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Sua mãe, na educação que sua mãe te dá, ela sempre traz na lembrança disso: “a 

gente ta aqui, nessa situação hoje de conforto, de luxo”, mas “oh, tempos atrás não era 

assim, eu não passei por isso”. Ela lembra vocês daqueles momentos onde que vocês 

ainda não tinham as coisas?  

Gustavo: Lembra. 

Você lembra Gustavo na sua memória, por exemplo, você ta andando aqui na sua 

casa, vem na sua memória, “porra, puta que pariu, à dez anos atrás eu não tinha isso”, 

sei lá, um sofá, uma televisão... 

Gustavo: Eu lembro, por exemplo, a questão que... aqui é aberto, tudo aberto, eu 

lembro que a noite, lá no Sul D’oeste a gente tinha que trancar tudo, pelo amor de deus, fecha 

a janela, o portão com cadeado, tudo bem trancado, duas travas na porta, aqui, meu pai chega 

a noite no meu quarto “o Gustavo, não quero ir trancar a porta, não esquece de trancar a 

porta”, agora lá no Sul D’Oeste ele mesmo ia e trancava tudo pra ter uma segurança maior...  

 Mas existe alguma diferença Gustavo, entre ele nesse “vamo trancar tudo” e tal, 

você não acha que só colocou isso aí na mão da empresa que administra o condomínio, 

que eles trancam pra vocês, eles podem ligar aqui e fazer a mesma coisa? A lógica 

continua a mesma? 

Gustavo: É a mesma... 

Vocês não trancam aqui a casa porque vocês tão cercados por muros, vocês tem 

segurança particular, lá vocês não tinham isso, aqui vocês tem esse luxo de ter alguém 

que cuida da segurança de vocês. 

Gustavo: Por exemplo, lá fora, eu olhava aqui dentro: “pô véi, se eu mudar pra aí vai 

ser demais”, agora que eu moro aqui, “tá...”, doido pra entrar na piscina, agora faz quanto 

tempo que eu não entro nessa piscina, sérião... 

Você á igual eu, entrei uma vez lá na piscina do meu prédio que é olímpica, eu fui 

uma vez só na piscina. 

Gustavo: Tem aqui né.. “que bom”. 

Você, por exemplo, não chama a galera pra vir pra piscina aqui não? O povo não 

vem porque é longe né?  

Gustavo: Não vem porque é longe, a não ser que quando é churrasco, aí a galera vem, 

mas claro que tem combinar muito antes pra galera vir todo mundo... 

Então existe uma burocracia para... não é aquele negócio: “vou fazer esse final de 

semana”... 
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Gustavo: Não, não é assim, aí tem que ligar lá na portaria, mandar liberar todo 

mundo... 

Você acha que se você tivesse lá na cidade, igual você tava falando, lá no centro, 

lá no meio, você teria essa liberdade? De resolver: “não, quero fazer um churrasco 

agora”, você acha que lá...  

Gustavo: Tenho! 

Seria mais fácil? 

Gustavo: “Cola aqui” pertinho um do outro, sim, tranquilo.  

Eu vou te perguntar um negócio...  

Gustavo: Agora eu quero voltar pra casa, tô cansado, volta rapidão uai. Aqui não...  

Eu vou te fazer essa pergunta de novo, que foi do início da entrevista, eu vou te 

perguntar de novo, então quer dizer que você tá falando que lá no meio da cidade, 

mesmo com as motos quase atropelando, sua mãe ficava... lá te daria mais liberdade 

Gustavo? 

Gustavo: Daria, mais liberdade que aqui dentro.  

Você não se sente livre aqui dentro Gustavo? Mesmo podendo andar sem ser 

atropelado pela moto, podendo ir na pracinha a pé sem ser assaltado?  

Gustavo: Quando eu mudei pra cá eu tinha doze anos, eu me sentia livre pra caralho, 

agora eu tenho dezessete eu me sinto preso... 

Ah... então você acha que isso aí com o tempo... 

Gustavo: Porque quando eu tinha doze anos tudo que eu queria fazer tava aqui dentro, 

agora que eu tô com dezessete o que eu quero fazer não tá aqui dentro mais, entendeu? Antes 

eu queria jogar bola, que não sei o que, agora não, agora eu quero ir pra festa, aqui não tem 

com frequência, entendeu? Então tem essa diferença, eu me sinto mais preso aqui dentro, lá 

fora eu teria mais liberdade, saca? Do que aqui dentro. 

Aqui você se sente preso? Então esses muros daqui realmente prendem? 

Gustavo: Prendem... Pra quem não tem mobilidade, pra quem não tem um carro, 

prende.  

Você precisaria disso, né? 

Gustavo: Uhum.  

Porque socialmente ter um carro em Goiânia tem uma distinção, você concorda 

comigo? 

Gustavo: É... 
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 Seria um choque você lá na Universidade Federal, tô com carro e moro no 

Jardins Madrid?   

Gustavo: É, seria uma diferença.   

Não que você se vesse, mas as pessoas iam te olhar...  

Gustavo: Mas igual eu tava lendo um negócio que o pessoal postou no Facebook, um 

grupo de Humoraço da UFG, o pessoal postando dez dicas pra você que é calouro. Aí uma 

delas é assim, não importa a sua classe social, se você é rico ou pobre ou se você é 

proprietário de todas as terras de Goiás, foda-se, você é calouro entendeu? Então acho que 

assim, você tem chegar como se fosse qualquer um e eu não gosto de ficar assim: “nossa, eu 

moro lá no Madrid”, eu não véi. 

Você já sofreu preconceito por morar aqui?  

Gustavo: Não, preconceito daquele não, é mais brincadeira mesmo...  

Como? O povo lá de fora?  

Gustavo: É amigo meu fala mesmo, né.  

Como? 

Gustavo: Uma vez lá no Colégio teve uma treta lá assim, eu com outro menino lá, aí o 

Igor o Neguinho: “pô véi o que cê quer brigar, cê mora no Madrid, o que esses moleque de 

Madrid sabe brigar?”, desse jeito saca?  

Ah... aquela visão assim: “é playboy”... 

Gustavo: Se eu brigo com playboy, que merda é essa... 

Mas você parou pra pensar no seguinte, né, aí tem, lógico, esse preconceito, moro 

no Madrid, é playboy e você tava em um muro do pessoal que é considerado por esse 

mesmo pessoal que você tava brigando de treta? Você tá mais próximo dos cara treta 

aqui do que eles que estavam abusando de você... que pode estar morando lá no 

Sudoeste.   

Gustavo: Mas o que acontece, as vezes, eu moro aqui dentro, mas minha casa tem o 

mesmo valor do cara lá fora, entendeu? A diferença é... 

Agora você tá entendendo que eu tô querendo colocar que há distinção? Se 

brincar a casa que o cara mora lá fora é mais cara que a sua... 

Gustavo: Se brincar não, é... acho que muda só a questão do nome mesmo, sabe, 

condomínio, aí com esse nome... 

Quando você fala condomínio fechado e a propaganda você já viu como que é do 

Jardins Madrid, né? “Condomínio de alto luxo”, e aquele negócio, um condomínio de 

alto luxo no meio do Jardim Itaipú que é a pobreza total.  
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Gustavo: É, aqui já tá no Garavelo. 

Se você for falar espacialmente falando, só na prática, você tá mais próximo do 

que eles poderiam chamar de treta do que els uai... 

Gustavo: Tô.  

Isso que eu tava querendo ver se você tem consciência, o tanto que esses muros a 

gente acha eu é só de tijolo, eles são mais além. Voltando aquilo que eu te perguntei 

aquele dia, na rua de trás do seu muro aqui, dez metros, tá acontecendo coisas que você 

só tem contato pela televisão e tá acontecendo a dez metros... podia ter dado tiro no 

carinha aqui encostado no seu muro aqui do lado de fora.   

 Tanto é que os guardinhas eles também fazem ronda do lado de fora, vendo se não 

tem ninguém, sei lá, querendo pular o muro, quebrar o muro, sei lá, alguma coisa.  

Ah.. Então tem a ronda por fora também? 

Gustavo: Tem a ronda por fora.  

Ah... tem os tiozinhos por fora então, quer dizer que fica ainda mais distante, a 

galera não pode chegar tão perto desse jeito aqui não, né? 

Gustavo: Ficara batendo no muro... (pausa) O ponto crucial é o que eu já tinha te 

falado já, né, que da minha idade, quem mora aqui dentro não dá muito valor, entendeu?  

Como assim não dá valor? 

Gustavo: Porque a gente não viveu muito o mundo muito pesado lá fora, trabalho e 

“pá pápá”, meu pai viveu. Por isso que ele quer que eu dê valor.  

Você acha que tem isso então? A forma do jovem viver o condomínio fechado é 

completamente diferente dos mais velhos?  

Gustavo: é porque assim, geralmente, igual meu pai fala, ele começou  a trabalhar bem 

novo né... eu até hoje não trabalho ainda, saca? O pai que tá aqui dentro quer que o filho 

estude primeiro, sabe? Pra ter um emprego já, começar bem, não precisar começar tão lá de 

baixo, mas eu acho sim que tem uma diferença.  

Então você acha que, por exemplo, a forma com que você vive, observa e analisa 

o Condomínio Jardins Madrid é diferente de como seu pai vê, analisa e... 

Gustavo: É porque foi ele que lutou muito pra tá aqui dentro, saca? E u vim na rabeira, 

eu vim junto, entendeu? Então acho que tem essa diferença... 

Você acha que você precisa de experiência lá fora desses muros?  

Gustavo: Eu acho que quando eu voltar a morar lá fora eu vou sentir a diferença. Não 

sei muito bem como, entendeu? Mas vou sentir sim a diferença, porque a diferença é só o 
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muro, velho. É só o muro mas é “O MURO”, faz uma diferença... totalmente, do caramba, 

entendeu? 

Como?  

Gustavo: É o que você falou velho, segurança, eu acho que todo mundo que mora num 

condomínio a primeira coisa que vem na cabeça é segurança e conforto, só isso.  

Você acha que é só a segurança?  

Gustavo: Tem o isolamento também que a gente já tinha falado.  

E a distinção social, quando a gente fala de classe, pobre e quem agora tem 

grana? 

Gustavo: A tem né... 

Você acha que esse muro é uma fronteira social também, Gustavo?  

Gustavo: É... 

 

Família Marquez.: Juliana Vidal Alvarince (mãe), Alexandre Duarte Marquez 

(pai) e Bárbara Ayslla Alvarince Marquez (filha e irmã) 

 

Mãe: Aí o que eu tava te falando, essa amiga minha... hoje o João tem sete anos, na 

época ele tinha de quatro pra cinco. Então ele sempre conviveu aqui dentro, é rua, é um 

bairro, né? Mas ele não tem noção disso e ela tem loja lá na Bernardo Sayão, ele saiu da loja 

da mãe dele e atravessou a avenida, você conhece como que é lá né?  

Pai: No meio do trânsito.  

Então vocês achas que isso é um lado negativo então?  

Mãe: É claro, o pai quase deu um negócio, ficou parado, ele não deu conta de reagir, 

carro pra cá, carro pra cá e ele saiu como se fosse aqui na casa dele, porque ele já... como que 

que se diz, socializou que todo mundo vai parar para ele passar.  

Pai: Porque aqui geralmente se para, entendeu? Em condomínio, geralmente, não é... 

geralmente na hora que você tá vendo um menino pequeno você já diminui...  

Mãe: Eu já parei carro pra criança brincar... 

Pai: No meio da rua.  

Mãe: E... entendeu? Aí eles vão crescendo assim, dessa forma. Aí não conhece os 

malas lá fora, a Bárbara uma vez, tinha de quinze para dezesseis anos nós ensinamos ela a 

atravessar a rua e o carro quase pegou ela. Lá na 9, paralela com a... 

Bárbara: Isso não faz parte da pesquisa...  
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Mãe: Você acredita? “Vai lá Bárbara, atravessa” e o carro quase pegou... esse é o lado 

negativo, entendeu?  

Uhum e o positivo que a senhora acha de viver em um local desse como um 

condomínio... 

Mãe: O positivo é a dependência deles da gente pra tudo...  

Então a senhora acha que dá pra controlar? 

Mãe: Dá pra controlar, com certeza...  

Estamos descobrindo coisas... 

Mãe: O pai que tem essa preocupação porque tem pai aqui que os filhos aprontam aqui 

dentro muito pior que lá fora.  

O Gustavo atava me contando aqui uma coisa que me surpreendeu... 

Pai: Quem tá do lado de fora não conhece a realidade de como é aqui.  

Mãe: Agora, essa questão, eu já sou, eu policio demais, escapou alguma coisa, não tem 

segredo.  

Então a senhora acha que o ponto positivo é esse, que a senhora tem umcontrole 

sobre a vida dos seus filhos maior do que quando vocês viviam lá no Sul D’oeste.  

Mãe: Com certeza e segurança.  

Porque o Gustavo falou que a casa anterior de vocês foi essa de lá...  

Mãe: Exato... quando eu viajava não tinha coragem de deixar lá e era perigoso, porque 

lá é uma casa assaltada atrás da outra, lá é terrível. Hoje se eu quiser, vamos supor, ficar três 

dias fora eu confio em deixar aqui. Até mesmo porque os guardas a gente fala: “Oh, fica de 

olho e tal” e ele ainda ajudam a gente a vigiar essas crianças.  

Então a primeira coisa que te levou na cabeça de vir pra um condomínio fechado 

foi isso, segurança? 

Mãe: Segurança, tranquilidade também, paz. 

Tranquilidade e paz em que sentido? 

Mãe: Porque bairro é igual interior, toda hora chega um vizinho e aperta a campainha, 

não tem paz, as pessoas não tem educação de ligar e falar: “oh, tô indo na sua casa”, aqui tem 

que se identificar...  

A senhora acha isso positivo? 

Mãe: Nossa, eu não gosto que ninguém vem na minha casa sem me avisar.  

Pai: Eu não gosto que ninguém vem sem avisar, principalmente no Sul D’oeste, 

principalmente... porque a gente trabalhava. 
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Mãe: Eu não tinha liberdade pra ficar de short, ficar de pijama na minha casa. Hoje eu 

levanto e fico de pijama até a hora que eu quero, claro que tem alguns vizinhos que chegam, a 

gente conhece, mas eu não importo, mas lá era mais difícil.  

Gustavo: Sem testemunha de Jeová... 

Mãe: Também... não tem pedinte... não tem pessoas vendendo livro... não incomoda.  

Pai: E várias vezes... ela mesmo quase foi assaltada, duas vezes, na porta de casa no 

Sul D’oeste, foi pra assaltar e não assaltou. A primeira coisa que nós pensamos em vir pra cá 

foi a segurança mesmo, depois foi a tranquilidade, porque lá em casa e empresa era no fundo, 

então assim, não tinha horário, mesmo o pessoal que trabalhava com a gente queria ir lá de 

sábado à sábado, domingo, feriado, à noite, aí foi um dos pontos... 

Mãe: Pra você ter uma ideia, o Guilherme aprendeu a andar de bicicleta o ano passado, 

porque eu não tinha coragem de deixar ele andar de bicicleta no Sul D’oeste, porque os carro 

da Rotam passavam assim cruzando que você pensava: “Vai entrar no portão”, tiro, lá é 

assim, Sul D’oeste é assim,  morei lá muito tempo. 

Vou fazer a mesma pergunta que eu tinha feito pro Gustavo, vocês tem noção que 

depois desse muro pra cá, à dez metros daqui, a realidade é essa. Vocês estão aqui em 

uma região, que os números de Goiânia mostram, se não é hoje, quando eu pesquisei 

para o mestrado, que eu pesquisei o Real Conquista, que aí já foi o pessoal mais 

humilde, que é a região mais violenta. 

Pai: O Real Conquista é um pouquinho mais pra frente...  

Mãe: Nós temos essa consciência.  

Pai: Nós temos e eles também tem, só que assim, por enquanto eu levo eles sempre 

para todos os lugares que querem ir, eu levo, busco, isso eu faço, entendeu? Mãe: Correr o 

risco a gente corre, mas é menos.  

Pai: Por quê? Porque é o risco que você corre aqui dentro também, igual você tá aqui 

uma pessoa pula o muro desse aí a noite, você não vê, a noite assim você não tá vendo...  

Mãe: Mas tem segurança... é muito forte a segurança aqui.  

Pai: Tem segurança, eles ficam andando...  

Então a questão de segurança é fundamental e positivo é disso da senhora ter o 

controle pra onde é que eles vão, porque de qualquer maneira, são vocês que levam, são 

vocês buscam, vocês sabem onde é que tá...  

Mãe: Pessoas de fora do condomínio eu sei quando entra, porque fica tudo registrado, 

se eu bloquear a senha dele, ele não libera ninguém pra entrar, entendeu? É... se apronta 
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alguma coisa, eles já vem pra cá, reclamação, não pode soltar bombinha, não pode isso, não 

pode aquilo, o Gustavo mesmo, chegou várias multas, não pode aprontar, aqui... 

Gustavo, você não me falou disso... 

Gustavo: Até falei, falei que rola multa...  

Mãe: Chegou três, no dia que você pulou a grade do campo, que tem o dia certo pra ir, 

a bombinha que você soltou...  

Gustavo: Não... deixa eu te contar...  

É impressão minha ou você é o maloqueiro do condomínio? 

Gustavo: Não...  

Mãe: Mas se eu não pego no pé, eu viro a mão nele, viu? Eu porque não deixei... 

Gustavo: Sabe porque, tinha o dia certo, agora já é mais liberado, aí a gente não queria 

jogar na quadra, porque quadra nois joga qualquer dia, vamos jogar no campo, aí todo mundo 

pulou o muro, aí chegou um guardinha: “Ou, saí daí, porque hoje não é dia”, aí “não, não 

vamos sair não uai”, aí veio o carro dos guardinhas com a câmera, porque eles fotografaram a 

gente e nós fizemos até a formação do time, assim ó, pra tirar foto, noistamo aqui e não vamos 

sair. Aí depois chegou advertência e multa.  

Que bonito... 

Mãe: Que bonito...  

Pai: Assim, algumas coisas que acontecem no condomínio que são erradas, o próprio 

condomínio, igual, esse negócio deles separarem um dia pra jogarem futebol, não existe isso 

em lugar nenhum, aqui eles fazem. Mas em contrapartida eles abrem o campo, pro pessoal de 

fora vir jogar, entendeu? E foi até uma questão que eu até discuti com o... porque os meninos 

do condomínio não podem jogar e o pessoal de fora vem? Essa multa aí, eu também não 

paguei ela não, uma briga danada lá... eles tem o direito de jogar, entendeu? 

Mãe: Rodrigo, eu acho entendi o que você quer... o que acontece isso aí depende de 

família, pra mim, eu consigo controlar, tem pessoas que põe aqui dentro e solta porque tá aqui 

dentro e aí é muito pior, rola droga, rola tudo, entendeu? Eu, a minha família é assim, eu 

coloquei... 

Tinha um menino que morava aqui, foi expulso... 

Pai: Foi expulso... 

Mãe: Esse é o ponto fundamental, tem que ser dos dois lados, não adianta eu falar 

“vou morar no condomínio, vou prender meus filhos lá e pronto”, não, é muito pior. Aqui é 

questão de controlar segurança mesmo, agora controlar caráter é complicado, não vou deixar 

eles só porque eu moro dentro de um condomínio, eu não vou deixar fazer o que quer, não.  
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A senhora nasceu onde? A senhora nasceu aqui? 

Mãe: Eu sou de Anápolis.  

A senhora mudou pra cá muito nova ou não? 

Mãe: Mudei pra cá com dezenove anos, tenho quarenta e três.  

Qual que foi o primeiro lugar onde a senhora morou aqui? 

Mãe: Avenida Castelo Branco.  

Lá no... perto do Coimbra? 

Mãe: Isso... 

O que a senhora lembra dessa época que a senhora morava lá? 

Mãe: Mais tranquilo, à vinte anos atrás né...  

A senhora achava mais tranquilo...  A senhora aqui dentro do condomínio lembra 

dessa tranquilidade? Te traz na lembrança da tranquilidade que a senhora tinha há uns 

vinte anos atrás?  

Mãe: Não, aqui no condomínio me traz lembrança da minha infância porque eu 

morava no interior 

Ah... então é aquela coisa que eu perguntei para os mais novos, eles não vão ter 

isso. Porque o Gustavo eu fui perguntar se essa casa aqui te traz alguma coisa de antes 

do condomínio, ela falou: “só na época da mudança que eu lembro”. 

Mãe: Não, me traz. Eu saia da casa da minha mãe e ia pra casa da minha avó de pé e 

não me acontecia nada e eu tinha certeza disso. 

Isso também é uma coisa que fez a senhora buscar o condomínio fechado ou não? 

Ou a senhora foi vendo isso depois?  

Mãe: Eu fui vendo depois... primeiro segurança, depois conforto... 

O que é conforto pra senhora? 

Mãe: O que é conforto pra mim... respeito.  

Isso que é conforto pra você... Porque ao mesmo tempo é controle, controle do 

que está acontecendo... de avisar na hora que está chegando... 

É, tipo... eu tô fazendo o que eu quero, esta do jeito que eu precisava para minha saúde 

mental. É conforto.  

Ah... e aqui traz à lembrança da... a senhora dentro da casa da senhora tem 

alguma coisa que a senhora coloca, sei lá, de ornamento, ou um momento que a senhora 

tá em  preferido dentro da casa que a senhora lembre o período de infância ou não? 

Mãe: Que lembra? Tem... a falta de muro na minha casa, porque antigamente no 

interior o povo não fazia muro.  
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Então traz essa memória, porque dentro da minha pesquisa eu trabalho também 

essa ideia, se você vive em uma casa, você traz todas as outras casas onde você viveu ali 

pra dentro... 

Mãe: A cultura também.  

Como? 

As pessoas... por exemplo, quando a gente mudou pra cá, as pessoas passavam na rua, 

a gente descendo a mudança e as pessoas: “bom dia, sejam bem vindos”... a educação das 

pessoas é diferente. Não tô falando 100% do condomínio não...  

Mas é isso que te lembrava de quando a senhora morava em Anápolis ainda? 

Mãe: Também.   

A vinte anos atrás era bem menor do que... 

Mãe: Não... Anápolis foi depois... eu fui pra Anápolis eu tinha doze anos antes eu 

morava no interior chamado Alexânia, era mais ainda, mas Anápolis era também, porque lá 

era bem tranquilo. Isso tudo, sabe, bem tranquilo.  

De chegar e ter essa educação, bom dia, boa tarde... 

Mãe: É a cultura, as pessoas não chegam na sua casa na hora do almoço, as pessoas 

tem hora de vim na sua casa, tudo isso. O bairro o povo é mais, eu não tô falando sem 

educação de... de... eu tô falando de educação de cultura mesmo. Entende isso?  

Do normal né, do bom dia, boa tarde, boa noite, por favor... 

Mãe: Do “não vou lá agora que fulano deve tá almoçando”, eu tenho isso, não gosto, 

isso é conforto pra mim.  

Isso é conforto pra senhora então, o condomínio aqui traz essa... 

Mãe: Tem gente que não importa, eu me importo.  

Pra senhora isso é importante.E tá aqui dentro, a senhora se sente pertencente a 

cidade de Goiânia ou a senhora quer realmente um afastamento da cidade de Goiânia?  

Mãe: Aham... Eu quero.  

Senhora quer afastamento de lá, é uma das coisas que também é positivo de 

morar em um condomínio horizontal, sentir que está afastado desse caos, desse trânsito, 

dessa... 

Mãe: Com certeza, aqui se aqui dentro tivesse comércio aqui dentro, acho que eu nem 

saia daqui.  

Se não precisasse... 
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Mãe: Olha o estresse que a gente passa no trânsito, né, você precisa sair pra ir em uma 

padaria, supermercado, né, uma loja, se tivesse tudo aqui, pensa que maravilha. Pra mim seria 

excelente. 

No meio desses muros aqui então a senhora se sente mais livre do que... 

Mãe: Com certeza!  

Aqui a senhora se sente mais livre então pra... 

Mãe: Acho que se você ficar aqui cinco dias pesquisando você vai perceber isso até 

nas crianças...  

Oque que eu vou perceber nelas? 

Mãe: Os pais descalços, andando na rua, bicicleta dormindo na porta da rua, como no 

interior.  

Isso é liberdade? 

Mãe: De um certo modo sim. Engraçado, quando eu fazia seminário a gente saia daqui 

eu pegava uma amiga, sai daqui sete horas da noite, voltava quase onze né? Quando eu 

entrava na portaria, parece que chega a relaxar...  

Sai um peso. 

Mãe: Nossa... de tudo. Aqui você pode abrir o vidro....  

Aqui então a senhora se sente então separada da cidade, a senhora acha isso 

positivo, longe desse caos... 

Mãe: Eu acho, pra mim que já tô vivida acho, eu acho que pros meninos não, porque 

eu não sei se eles vão poder ficar em um condomínio, entendeu? Pra eles não é bom em 

sentido de liberdade, assim... 

Então a senhora já acha então que o que a senhora vê como liberdade hoje não é 

o que os meninos... 

Mãe: Não. Eu acho que eles não querem isso não, acho que eles querem, óh, rua! Eu 

acho.  

Bárbara: Ninguém passa sábado à noite no condomínio, numa pracinha...   

Mãe: Eu passo.  

Bárbara: Quem tem dezoito, dezenove anos, não passa.  

Mãe: Aí ela quer ir numa festa e eu não estou, ela não vai.  

Espetacular...Isso é ótimo! 

Mãe: Se fosse em um bairro ela ia.  

Eles não sabem pegar ônibus aí complica o meio de campo... 

Mãe: Aí lascou!  
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Bárbara: Nem se soubesse, ir pra uma festa...  

Mãe: Aí de repente, um amigo do mesmo lugar vai, aí :”Mãe, oh, fulano vai, posso 

pegar uma carona?”, aí eu vou ver quem que é, aí sim. Mas tem dia que o Alexandre, igual, 

esses dias nós ficamos em frente o Raconne, era mais ou menos meia noite e meia, eu 

morrendo de sono, em frente ao restaurante esperando a Bárbara comer pra vir embora. Tem 

base num negócio desse? 

Isso é uma dificuldade também né? 

Mãe: Às vezes eu deixo eles numa festa...  

Pai: É muito longe...  

Mãe: Outro dia ele deixaram eles numa festa, sabe o quê que ele vez?  Ele foi para o 

estacionamento do clube dormir dentro do carro... 

Pai: No Jaó. 

Mãe: Isso é péssimo! Isso é horrível, da vontade de volta pra lá. Outro dia levamos 

eles, não sei onde, ele veio, pôs o relógio pra despertar, três horas da manhã ele levantou, eu 

não dou conta, não dou conta, não tenho saúde pra isso, ele levantou e foi lá e buscou. 

Levanta acabado.  

Isso é um complicatório? 

Mãe: Demais!  

Aí dá na cabeça voltar pra cidade caótica ou não? 

Mãe:Aí da vontade,só por isso, porque a gente vive pra eles né.  

A senhora veio para um condomínio fechado por causa deles? Dos filhos 

também? 

Mãe: Também, com certeza, pra eles, é tudo pra eles.  

Porque o Gustavo tinha falado o seguinte, vocês conseguiram esse conforto com o 

trabalho, não é herança, não era de família fica que herdou o negócio, vocês 

trabalharam pra isso. O Gustavo tinha até me passado que o que ele tem da memória da 

infância dele é a confecção dentro de casa, que funcionava a loja e a confecção dentro da 

casa... 

Mãe: Isso, exatamente, isso não foi também porque eu não queria não, eu queria ficar 

perto deles, porque eu não acredito em babá, não confio em babá, a Bárbara já ficou, judiou, 

então o Gustavo foi criado no meio das linhas, torava os dedos nas linhas, eu costurando e ele 

torando o dedo, enfiava o dedo na...  

O Gustavo falou que uma das coisas que ele lembra dessa casa era o barulho de 

máquina... 
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Mãe: Era... era horrível, mas era um tipo de coisa que não era bom para eles, mas era 

um conforto pra minha alma, porque eu sabia que não tinha ninguém judiando. Toda hora eu 

passava, olhava, você quer isso, você quer aquilo, não, pera aí, tal... tudo perto de mim, eu sou 

superprotetora.  

Então a senhora acha que isso é... apesar... 

Mãe: Com certeza!  

Com os filhos nessa idade que a senhora está, a senhora tá com filhos jovens, né, 

dezenove, dezessete... 

Pai: Dezoito!  

Gustavo daqui uns dias já tá com “dezoitão”, hoje, entre prós e contras, como 

que a senhora vê, vivendo aqui, tem mais prós ou mais contras? 

Mãe: Tem mais pró, porque o contra é muito dolorido.  

Tem mais prós então, então dá pra aguentar esse negócio de ir lá, levar na festa, 

voltar, dá pra ir indo... 

Mãe: Dá. Se você tiver condição financeira pra isso, dá. Aí dá pra suportar.  

Ah.. aí vem isso né, porque isso é uma coisa que vocês conseguiram com trabalho, 

né e tem que manter... 

Mãe: E tem que manter, não é só conseguir e vir pra cá não, isso aqui é igual um carro 

importado, você tem que ter dinheiro pra manter ele.  

Pra manter esse conforto e essa liberdade que a senhora fala. 

Mãe: Com certeza, o preço é alto. Porque são dois carros, a loja lá no Marista, a 

confecção é aqui no... aí colégio agora piorou né, porque ele vai lá pro outro lado... ai você 

multiplica isso em gasolina... 

Vai ter que pegar “busão”, eu acho. 

Mãe: Gasolina e tempo, ele fica o tempo todo por conta deles. Tem gente aqui que 

paga motorista porque não tem tempo, não dá tempo e ele paga esse preço.  

Além de trabalhar normal né...  

Mãe: Aí fim de semana você quer descansar, aí tem as festas... é gasolina, então tem 

que ter, manter...  

Então, por exemplo, acaba sendo problema de infraestrutura, ao mesmo tempo 

que você tem uma estrutura aqui dentro, por não ter tudo, acaba que vocês têm que está 

ali numa... 

Mãe: Um preço alto, se eu não tivesse morando aqui, minha despesa era 50% menos.  
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E a senhora aqui dentro, a senhora se sente pertencente a cidade de Goiânia ou a 

senhora se sente separada da cidade de Goiânia? 

Mãe: Não, assim também não, não é tão radical assim não. Nós somos de Goiânia, 

claro, tô em Goiânia.  

Vocês se sentem moradores de Goiânia? 

Sim, né.  

É porque o caso de vocês é interessante, porque vocês estão se movimentando na 

cidade muito né? 

Mãe: É...  

Uma confecção aqui, uma loja ali, né... 

Mãe: Mas podia tá tudo aqui dentro, mas não pode, então...  

Pela senhora se tivesse todos esses serviços aqui dentro seria a coisa mais linda do 

mundo...  

Pai: Se pudesse montar uma confecção aqui dentro, ia ser uma benção, ia construir um 

galpão bem aqui...  

Que ao mesmo tempo, isso o Gustavo já tinha me adiantado, tem especificações 

de metragem aqui né? 

Mãe: Tem!  

Construção né, vocês não podem interferir no loto da maneira que vocês 

querem... 

Mãe: Igual esse, esse... aqui eu não posso construir nada, alvenaria não, só madeira... 

Pai: Aqui por exemplo não pode. 

Então acaba sendo não tão liberdade desse jeito... 

Mãe: Às vezes a gente pensa assim: “gente, mas é meu, comprei, caramba”, entendeu? 

A senhora tem essa sensação que a senhora comprou o loto foi desse metragem e eu não 

tô usando essa metragem? 

Mãe: É, mas aí tem uma coisa, quando você vem pra cá você já tem noção que aqui há 

uma norma, é um condomínio, entendeu? Tem um padrão, eu estou de acordo com isso ou eu 

vou criar caso? Não, eu estou de acordo, então eu vou, ah eu não tô de acordo, acho que lá é 

muito e tal, então não vou. Então você tem que ter uma conformidade pra vir morar aqui 

dentro, porque tem regras, entendeu?  

Quando a senhora foi decorar a casa, a senhora, tem muita coisa da memória da 

senhora ter vindo do interior pra morar pra cá, ter passado por vinte anos, aqui pra 

dentro ou não? 
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Mãe: Não.  

A senhora acha que rompeu? Quando a senhora tá ali na sala com aqueles 

móveis, no momento que você tá ali, tirando esse que a senhora falou que é sem muro, 

você tá dentro de casa e fala: “nossa eu tinha essa sensação ou ali no Castelo Branco ou 

lá em Anápolis”, a senhora tem isso, ou não? 

Mãe: Não, é só a questão de lugar mesmo, decoração não.  

Só o lugar mesmo, o condomínio em si, traz isso na cabeça da senhora? 

Mãe: Traz, com certeza.  

Senhora tem muito contato com gente que é do lado de lá do muro? 

Mãe: Não.  

A senhora não tem... 

Mãe: Não, só os empregados mesmo.  

A senhora tem ideia, ah, a senhora tinha falado, tem empregados que mora aqui 

na... o contato que a senhora tem é desse, de trabalho mesmo? 

Mãe: É, mas tem muita gente que eu conheço fora...  

Pai: Nós temos amigos que moram fora...  

Mãe: Conheço a realidade deles, normal, eles tem mais preconceito com a gente do 

que a gente com eles...  

Como?Como que a senhora acha que eles tem preconceito? 

Mãe: Igual, a gente é evangélico né, e ai quando vai fazer comunhão e “é lá na casa 

do... a não, lá eu não vou, porque lá é condomínio fechado”...  

Por quê? 

Mãe: Não sei, preconceito...  

Preconceito que eles falam, tipo assim, é difícil entrar, como é que é? É longe... 

Mãe:Não, tem vergonha...  

Pai: Tem vergonha, muitos acham que o povo é rico...  

Mãe: E não tem nada disso., é super simples o povo aqui.   

Ah... a senhora então muito das vezes quando a senhora tá sociabilizando lá do 

lado de fora, a senhora sente que o povo tem esse... 

Mãe: Tem, tem, oh...  

Tem esse pé atrás de ficar assim: “nossa...”. Antes da senhora vir pro condomínio 

fechado, a senhora, quando alguém falava que morava em condomínio fechado, como 

que a senhora recebia? 
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Mãe: Eu tinha uma cunhada, tenho, tenho uma cunhada que tem casa em condomínio 

fechado, né? Aí eu conheço umas pessoas também... ué... deixa eu ver o que eu imaginava 

assim, normal, assim, não sei.  

A senhora não tinha essa mesma sensação que a senhora acha que as pessoas tem 

não? 

Mãe: Não, de forma nenhuma. Eu sou super sociável.  

Né.Então quando a senhora... tem esse problema também de com quem você se 

sociabiliza lá fora pra vir aqui, pra sociabilizar aqui dentro, precisa da senhora ir lá, é 

mais fácil da senhora ir lá do que a pessoa vir aqui...  

Mãe: Vir aqui... tem um casal que a gente conhece, o esposo não vem porque tem 

vergonha, o filho com a esposa, não vem. O esposo da Junia né, só a Junia, não vem, ele tem 

vergonha...  

Tem vergonha? 

Mãe: A gente até combinou de assar carne lá, porque... e a casa deles é super joia, tem 

piscina, ele tem vergonha! 

Então a senhora acha que dá uma dificuldade na sociabilização lá de fora, e aqui 

dentro, a senhora sociabiliza muito, ou a senhora acha que aqui...? 

Mãe: Quando eu tenho tempo... 

É... quando a senhora tem tempo? 

Mãe: Eu fico mais é...  

Bárbara: Ela tem muita amiga.  

A senhora sociabiliza muito aqui dentro? 

Mãe: Demais!  

A senhora não vê dificuldade? 

Mãe: Na rua mesmo acho que eu já conheço todo mundo, não, o povo aqui é simples... 

É aquela coisa de interior? 

Mãe: É, o povo aqui é simples. Fulano me empresta o leite, fulano me dá duas colher 

de açúcar...  

Então existe essa... 

Pai: Aqui tem...  

Gustavo: Mas é entre os adultos né, o povo da minha idade não é não! O povo da 

minha idade é esnobe. 

Pai: É, entre os adultos...  

Mãe: São, são, mas acho que de mim eles não vão aprender isso não...  
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Gustavo: Por isso que aqui a maioria dos meus amigos são de fora.  

Pai: Aqui é chamado de “bandinha” (ou algo parecido com isso).  

Mãe: Esses dias meu amigo aqui que ele é advogado, ele veio, porque ele é super 

simples, veio ele de gravata: “Guilherme, você me arruma cebola?”, eu não tava, não tinha 

ninguém em casa, ele: “Tá, pera, espera um pouco”, veio aqui na geladeira e só tinha uma 

cebola, aí ele: “Albert, eu não posso te emprestar porque eu só tenho uma”, quase morri de 

vergonha. Aí eu: “meu filho, porque você não deu a cebola pro Albert...”. A Juliana, me 

empresta um tomate, um leite condensado, Juliana...  

Existe então isso? 

Mãe: Demais! “Juliana meu filho tá chorando, me ajuda”.  

Pai: A gente brinca até assim, do copo de açúcar, que lá no interior tem o “ou me dá 

um copo de açúcar”.  

Então tem esse tipo de coisa que era lá do interior... 

Mãe: O menino cai, se não tiver a gente cata...  

Eu vim do interior, eu vim de Nerópolis, lá era normal isso mesmo, de ir no 

muro... 

Mãe: É igual... 

Aí falavam: “Selma, ce tem...” Eu lembro dessa gritaria da Santa... 

Mãe: É igual...  

Pai: Mas assim, é claro que toda regra tem sua exceção, não é todo mundo, tem gente 

aqui que a gente nem conhece...  

Isso é claro... 

Pai: Tem gente que passa aqui que não fala bom dia, boa tarde, boa noite, nem olha 

pra você, entendeu? Geralmente gente que acha que tem muito e não fala... é claro tem muita 

gente, mas eles mesmo se excluem de todo mundo...  

Mãe: O goiano em si é simples, ele é simples. Então é raridade, são pessoas de fora 

também...  

Então a senhora se sociabiliza melhor aqui dentro ou lá dentro da Goiânia lá de fora? 

Mãe: Pra mim tanto faz.  

Tanto faz, mas tem uma maior dificuldade das pessoas lá de fora ficar vindo... 

Mãe: É, tem.  

Interagir com a senhora, a troca é muito mais da senhora pra lá do que de lá pra 

cá. 

Mãe: É. Eu sempre como arroz com feijão, em qualquer lugar... é....  
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Pai: Ontem mesmo nós encontramos aquela amiga nossa no shopping e ela falou 

assim: “nossa vocês não vão lá em casa porque lá em casa é casa de pobre?”, tudo que a gente 

tem aqui ela tem na casa dela...  

Mãe: Ah, é...  

Pai: Então assim, ela acha que mora em condomínio você é rico.  

Mãe: Lá na minha sala de aula mesmo... eu não gostava nem de falar, “onde você 

mora?”, lá no Garavelo!  

Pai: Eu não falo! Eu falo Anel viário, muitas vezes...  

Mãe: Porque o dia que descobriu, ohhh, sabe?  

A senhora viu o impacto nas pessoas? 

Mãe: A gente vê o impacto nas pessoas. Nossa... A gente fica muito envergonhado, 

eles perguntam, a gente veio fazer um trabalho aqui, porque o espaço é maior, tinha que 

assistir um filme, tinha que fazer uma elaboração do filme, aí veio pra cá. Aí um dos alunos, 

um senhorzinho muito simples, também, do interior, ele é até sapateiro, falou assim: “o que 

você fez pra comprar uma casa aqui”, falei uai: “trabalhei”, ele: “uai mais eu também 

trabalho”, falei: “uai, então acho que é tráfico de pessoas”, ele ficou muito sem graça. Isso é 

cultura...  

A senhora sente que pra quem trabalha, a senhora e seu marido trabalhou muito e 

comprou aqui, é, a senhora se sente pertencente a uma minoria que trabalhou, se 

esforçou e conseguiu uma ascensão social, ou não? Ou a senhora acredita que todo 

mundo dá conta? 

Mãe: Aqui é maioria. Todo mundo da conta, com certeza, a mesma oportunidade que 

eu tive, minha irmã teve, minha outra irmã teve, vai de pessoa, de personalidade, de algo, não 

existe sorte, eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho, em foco. Eu acredito nisso. 

Sensacional... 
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ANEXO A – Relatório Cerrado Advocacia 

 
 

CERRADO ADVOCACIA & 
ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Relatório Sonho Real 
 
 

Direito à moradia e à habitação digna,  
direito à cidade sustentável e democraticamente ocupada 

Violações aos direitos e garantias fundamentais 
Violações aos direitos humanos 

Descumprimento da Constituição Federal Brasileira 
e dos Tratados Internacionais dos Direitos Humanos 

 
 

HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO SONHO REAL – PARQUE OESTE INDUSTRIAL 
 
 
A Ocupação 
 
1. Entre os dias 10 e 11 de maio de 2004 tem início à ocupação de um terreno de 

1,3 milhões de metros quadrados (cerca de 28 alqueires) do loteamento 
realizado em 1957, conhecido como Parque Oeste Industrial. No início eram 
dezenas, depois centenas até que se chegasse na casa do milhar o número de 
famílias ocupantes da área. Em fevereiro de 2005 eram cerca de quatro mil 
famílias, mais de 14 mil pessoas, fizeram morada na área ocupada durante dez 
meses. Estima-se um investimento dos ocupantes de cerca de R$ 10 milhões 
nas construções.  

2. A área pleiteada não cumpre a função social, conforme manda a Constituição 
Federal (artigos 182 e 183) e o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). 
Inclusive, é de conhecimento público e notório que os ditos proprietários nunca 
pagaram impostos, sem que nada aconteça aos mesmos, o que afronta 
diretamente os ditames da Carta Magna, especificamente do Estatuto da 
Cidade, que prevê tributação progressiva e a desapropriação por 
descumprimento da função social. 

 

Primeira Decisão de Reintegração 
 
3. No dia 20 de maio de 2004, o Juiz Substituto Dr. Nickerson Pires Ferreira, nos 

autos 658/04, concedeu a primeira liminar de reintegração de posse, 
autorizando o “reforço policial, ficando determinantemente proibido abusos”, 
porém não foi cumprida. A grande mídia passa a dar certo valor ao 
acompanhamento do caso que começa a ter repercussão em toda sociedade. 
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Reiteração da Ordem de Reintegração 
 
4. No dia 04 de junho de 2004, o mesmo Juiz Substituto Dr. Nickerson Pires 

Ferreira, informado de que a ocupação se estendera para imóveis 
circunvizinhos de propriedade da autora nos autos 658/04, igualmente estendeu 
os efeitos da liminar de reintegração de posse às áreas indicadas pela autora, 
autorizando o “reforço policial, ficando determinantemente proibido abusos”, 
ou seja, a reintegração é reiterada, mas não surtiu efeito novamente.  

 

Período Eleitoral (Setembro e Outubro) 
 
5. Cumpre-se lembrar que a ordem de reintegração de posse não foi cumprida no 

período pré-eleitoral.  
6. Utilizando-se eleitoralmente do conturbado período de campanha municipal, 

diversos candidatos a prefeito e vários candidatos a vereador de Goiânia 
aproveitam-se para discursar e prometer moradia para os ocupantes. Inclusive o 
prefeito eleito Sr. Íris Rezende, visitou o local, incentivando o ingresso e 
permanência na área ocupada, prometendo trabalhar para a regularização da 
situação das famílias ali ocupantes. 

7. O Governador do Estado de Goiás, Senhor Marconi Perillo (PSDB), juntamente 
com um candidato a Prefeito de Goiânia (Dep. Federal Sandes Júnior – PP), 
Dep. Federal Capitão Wayne (PSDB), Vereador Chiquinho de Oliveira (PFL), 
Ver. Maurício Beraldo (PSDB), Ver. Elias Vaz (PSOL) afirmou publicamente 
para cerca de 300 ocupantes, em reunião fechada dentro do Palácio das 
Esmeraldas em novembro de 2004, que não autorizaria a entrada de policiais 
no local e aqueles que lá fossem seriam demitidos, afirmou: 
"se for algum policial lá, algum comandante lá, vai ser demitido. Esta decisão está tomada" 

8. Fala amplamente veiculada pelos grandes veículos de informação regional e 
nacional, não sendo o que veio a acontecer. Esse fato é apontado como a 
principal causa do aumento da ocupação e da resistência dos moradores em 
saírem da área. 

9. Sobre a promessa do governador, uma liderança dos ocupantes, Américo 
Rodrigues, assevera30: 
“No dia 12 de novembro, o Governador Marconi Perillo se reuniu com cerca de 300 a 350 
pessoas, moradores do Parque Oeste Industrial. Tivemos uma conversa agradável com o nosso 
Governador. Ali estavam presentes Parlamentares – Capitão Wayne, também o Deputado 
Sandes Júnior, Presidente da Câmara, Chiquinho e outros –, juntamente com o Governador 
Marconi Perillo. E foi-nos transmitida uma palavra que alegrou muito o coração daquelas 
famílias, que estavam ali há vários meses: como já disse, que ele não cumpriria liminar; que, se 
algum soldado entrasse lá, ou algum comandante, seria demitido. Saímos muito felizes dali, 
radiantes e contentes. E a construção aumentou ainda mais”. 

10. O representante da Igreja Católica faz coro a essas afirmações. Diz Frei Marcos 
Sassatelli31:  
“Quero repudiar energicamente a atitude do Governador, uma atitude de um homem sem 
palavra. Por quê? Prometeu que não iria colocar a polícia, colocou; prometeu que não ia mandar 
derrubar as casas, mandaram derrubar. E a maior mentira: declarou, numa coletiva de 

                                                           

30 Exposição oral apresentada à 20ª Reunião da CPMI da Terra, realizada em 03.03.2005 na 
Assembléia Legislativa de Goiás. 

31 Exposição oral apresentada à 20ª Reunião da CPMI da Terra, realizada em 03.03.2005. 
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imprensa, estava perto, que já estava decidida a desapropriação. Falou para mim, 
pessoalmente, e na coletiva que já estava decidida. Só haveria ainda um diálogo com o 
advogado da família para tentar mais um acordo. Caso não tivesse acordo, estava decidida. 
Declarou isto publicamente, ao lado do Prefeito: estava decidida a desapropriação e o Governo 
do Estado iria arcar com 50%; a prefeitura com 25%; e os outros restantes de 25% o povo que 
iria pagar. Era uma proposta. Declarou isso à imprensa, publicamente. E, depois, voltou atrás. 
Voltou atrás por quê? Será que esse grupinho de especuladores forçou o Governador a voltar 
atrás? Por que voltou atrás? Eu me pergunto. Um governador tem que ser um homem de 
palavra. É o mínimo que se exige de um governador”. 

11. O pronunciamento do Governador chegou a ser gravado por dois celulares dos 
ocupantes presentes na reunião. Os celulares foram encaminhados para a 
Procuradoria da República, para a Procuradora Ela Wiecko, que encaminhou os 
mesmo à Polícia Federal – DF para proceder a degravação da fala dos 
mesmos, o que foi feito e remetido para o Ministério Público Federal de Goiás, 
ao Procurador Cláudio Drews, que anexou a degravação ao Inquérito Civil n° 
1.18.000.002874/2005-24. 

12. Segundo depoimentos colhidos dos ocupantes e do próprio Ministério Público 
Estadual, que acompanhou e registrou a evolução da ocupação desde seu 
início, a cada político que ia ao local as condições das moradas melhoravam, de 
barracos de lona aos de madeira de um cômodo, dois cômodos, até a 
construção de casa de alvenaria. 

13. Os ocupantes ‘ludibriados’ com a promessa de conquista da terra aumentaram 
as construções na área. Ainda se contou com várias doações de candidatos 
para auxiliar e incentivar a construção das casas e estabelecimentos 
comerciais. Com o fim da campanha havia mais de três mil construções. 

 
Promessas 
 
14. Para a Procuradora Geral de Justiça de Goiás, Laura Maria Ferreira Bueno32, as 

promessas traduzem a omissão do Poder Público na desocupação da área:  
“Nós estávamos em ano eleitoral, a ocupação aconteceu em maio, a eleição era em outubro, a 
liminar saiu em setembro, percebemos que houve uma morosidade no cumprimento até da 
decisão judicial ou mesmo no sentido de antes da decisão judicial buscar-se uma solução 
efetiva para aquele problema. Isso, na minha opinião, aconteceu porque era ano eleitoral.  
Recebi, inclusive, representações em desfavor de autoridades políticas do Estado de Goiás em 
relação ao Sr. Governador do Estado, ao Sr. Prefeito Íris Rezende, ao Sr. ex-Prefeito Pedro 
Wilson, ao candidato Sandes Júnior. Vemos isso com clareza nos depoimentos que estão no 
procedimento. Esses políticos teriam ido lá ou teriam feito reuniões com eles e dito que podiam 
ficar no local, que aquilo seria solucionado e, hoje, na minha opinião, eu debito esse 
comportamento ao ano eleitoral.  
Percebemos também, na seqüência dos depoimentos, que a cada ida de um político até 
lá, o barraquinho aumentava, primeiro era lona, ia um político, construíam de alvenaria 
um cômodo, depois construíam dois cômodos de alvenaria. Esse aspecto da atuação 
política, nós também estamos investigando. Tudo isso está no procedimento. E estamos 
colhendo essas informações porque poderemos chegar à conclusão – ainda não posso 
afirmar, porque ainda não concluímos a investigação – que houve a prática de crime 
eleitoral, houve a prática de atos de improbidade administrativa.” (Grifo nosso) 

15. As promessas do Governador de Goiás, Marconi Perillo, e de autoridades 
públicas como o Deputado Sandes Júnior, o ex-Prefeito Pedro Wilson e o atual, 
Íris Rezende, então candidatos à Prefeitura de Goiânia, ao assegurarem que os 
moradores poderiam construir suas casas, uma vez que a liminar não seria 

                                                           

32 Exposição oral apresentada à 20ª Reunião da CPMI da Terra, realizada em 03.03.2005. 



205 

 

cumprida, estimularam o crescimento da ocupação e reforçou a idéia de que a 
área já era dos ocupantes, haja vista, não havia sentido em desocupar a área.  

16. Vê-se, claramente, que o sonho daquelas famílias foi alimentado pelo próprio 
Poder Público, numa ação concreta, conduzida por autoridades das pastas de 
Habitação e de Segurança Pública do Estado de Goiás, secretarias estaduais 
que mais alimentaram a expectativa de que as famílias iriam permanecer na 
área, o que acabou resultando em várias suspensões da execução da liminar de 
reintegração de posse. 

17. Com certeza, o Poder Judiciário só adiou, por algumas vezes, a execução da 
liminar, em atendimento a pedidos de autoridades do Estado de Goiás, mais 
precisamente do Secretário de Segurança Pública e do Presidente da AGEHAB. 

18. A exploração política, diga-se demagógica, do sonho da casa própria dessa 
população, em alguns casos fornecendo inclusive materiais de construção, 
conforme relato de várias testemunhas e mesmo de autoridades envolvidas, 
como no caso do depoimento supramencionado, traduz atos de improbidade 
administrativa e prática de crimes eleitorais. 

 
Nova Liminar de Reintegração 
 
19. Na data de 03 de setembro de 2004, a despeito de a área acumular débito fiscal 

da ordem de R$ 2,5 milhões, ao ponderar sobre o “conflito jurídico-normativo 
entre dois direitos – um direcionado de forma mediata à defesa da propriedade 
por intermédio da posse e, de outro lado, o direito à moradia a um grupo de 
excluídos (art. 6º da CF)”, a Juíza Substituta Dra. Grace Corrêa Pereira, 
concedeu novamente liminar de reintegração na posse determinando que se 
desocupasse o imóvel em 20 dias, “em primeira análise”, verificou não 
enxergando o descumprimento da função social da dita propriedade, 
despachou: 
“que não houve desuso associado ao inadimplemento absoluto dos tributos capaz de 
induzir a presunção de abandono do imóvel ou de desnaturação de sua função social” 
.(Grifo nosso) 

20. Cumpre observar que nas decisões datadas de 20 de maio de 2004 e 04 de 
junho de 2004 houve, além da estipulação de multa de R$ 10 mil por dia de 
descumprimento das liminares, houve autorização para o uso de reforço policial 
“ficando determinantemente proibido abusos” (grifos do original). Na decisão 
datada de 03 de setembro de 2004, a multa diária para descumprimento da 
liminar foi estipulada em R$ 1 mil e não houve determinação de reforço 
policial. 

21. Esta última liminar, que surge no auge da campanha eleitoral, também não foi 
cumprida em tempo e tão pouco se teve notícias de ter havido cobrança das 
multas. 

 
Período Pós-Eleição até Fevereiro de 2005 
 
22. No período que se seguiu às eleições o Promotor Público responsável pela 

Promotoria de Urbanismo e Meio Ambiente, Dr. Mauricio Nardini, entrou com 
Ação de Improbidade Administrativa contra o Senhor Jônathas Silva, Secretário 
de Segurança Pública do Estado de Goiás, pelo não cumprimento de decisão 
judicial. 

23. Acompanha-se a pressão dos meios de comunicação, Ministério Público 
Estadual, Setor Imobiliário Local e do próprio judiciário local para que a liminar 
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fosse cumprida de imediato pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça do 
Estado de Goiás.  

24. Vê-se claramente que a participação do Judiciário foi fundamental para a ação 
trágica da polícia militar, ao não aplicar o princípio da função social da 
propriedade e da posse na ação de reintegração de posse proposta pelos ditos 
proprietários. Ademais, a população não dispunha, como não dispõe, de 
recursos jurídicos apropriados para resguardar os seus direitos como a vida, a 
integridade física e preservação de seus bens e valores pessoais. 

25. Muito tem se falado na defesa do chamado “estado de direito”, porém, não pode 
este princípio ser invocado somente para penalizar as famílias excluídas. 

26. O juiz Gilmar Luiz Coelho, da 10 ª Vara Cível de Goiânia, juiz que cumpriu a 
reintegração de posse, declara no Jornal O Popular do dia 11 de Fevereiro que 
poderia decretar a prisão do Secretário de Segurança Pública e Justiça de 
Goiás (SSPJ-GO) Jônathas Silva, se não cumprisse a ordem judicial, que pede 
força policial suficiente para cumprir liminar. Afirma:  
“Se há o descumprimento de uma ordem judicial eu posso até decretar a prisão dele (do 
secretário)”.(Grifo nosso) 

 
A pressão do setor imobiliário 
27. Legalmente, a razão da reintegração de posse é o cumprimento de uma ordem 

judicial motivada pela defesa da propriedade privada, seja o domínio e/ou 
posse, no entanto, não há como esconder a pressão exercida pelo setor 
imobiliário, que estimulou a desocupação forçada, impediu uma solução 
negociada, incitando a violência institucional como método de coagir 
socialmente a prática de novos movimentos sociais que lutam pelo direito à 
moradia. 

28. A área ocupada no Parque Oeste Industrial está localizada em região de grande 
valor imobiliário, próxima ao centro da cidade em zona com infra-estrutura 
básica completa (água, esgoto e energia), logo, há muito interesse de grandes 
grupos imobiliários em investimentos e comercialização da área. Considerando 
esta leitura política podemos apontar como um dos maiores motivadores da 
desocupação truculenta da área o chamado “lobby”, ou poder político do setor 
imobiliário de investimento e especulação, que seria um dos maiores 
prejudicados com a possível desapropriação de área de 1,3 milhões de metros 
quadrados em área central da cidade.  

29. Visualiza-se publicamente essa pressão do setor imobiliário na nota lançada no 
dia 28 de Janeiro de 2005, através do jornal O Popular, por oito entidades do 
setor imobiliário, do setor de engenharia e empresarial. Conforme se depreende 
dos fragmentos transcritos a seguir, as entidades condenam possibilidade de 
desapropriação da área e exigem o imediato cumprimento da liminar com um 
discurso autoritário e truculento:  
 “A ação ilegal dos invasores...no Parque Oeste Industrial...e os sucessivos adiamentos para a 
retirada, criaram uma desordem judicial, política e institucional...Tal situação coloca em risco a 
segurança e o bem estar de todo o povo goiano...Se a solução for a desapropriação da área, os 
cidadãos de bem, cumpridores de suas obrigações como contribuintes e cidadãos, acabarão por 
arcar com este “presente” para os invasores. E dessa forma, estaríamos todos condenados a 
viver numa terra-de-ninguém...Com o passar dos meses, foi criado em Goiânia um núcleo 
paralelo ao Poder do Estado, Município e da Justiça.” 

30. Além do setor imobiliário, a mídia goiana, setores do Ministério Público 
Estadual, e do próprio Judiciário local pressionaram para que a liminar fosse 
cumprida de imediato pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Estado 
de Goiás. 
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31. O governador Marconi Perillo volta atrás, descumpre a promessa feita, reafirma 
numa solenidade de formatura de policiais no dia 03 de Fevereiro, informação 
veiculada pelo jornal O Popular; que a área invadida no Parque Oeste Industrial 
será desocupada. Afirmou: 
“Espero que o bom senso prevaleça. Queremos resolver o problema social mas temos de 
cumprir a legislação”. Faz mais promessas garantindo, que as famílias que saírem do local não 
vão ficar desamparadas: “Sobretudo quem precisa”. 

32. O Presidente da Agência Goiana de Habitação (AGEHAB), Álvaro Lourenço, 
promete Lotes e ‘cheque moradia’ no valor de R$ 4 mil, para quem sair da área 
antes da desocupação. Estabelece como critério essencial à não permanência 
na área, utilizando-se demagogicamente de programa social do Governo do 
Estado, o Cheque a Moradia, como uma ferramenta de desmobilização da luta 
popular. Promete:  
“Nós temos a solução para o atendimento imediato das famílias com este perfil, que 
desocuparem pacificamente a área, porém a solução existe somente até o início da Operação 
Militar”. 

33. Até Janeiro de 2005 a proprietária e seus herdeiros aceitavam negociar a área, 
conforme relato de autoridades envolvidas, dos moradores da ocupação e dos 
próprios proprietários e advogados nos veículos de comunicação locais, depois 
desta data diante da ‘pressão’ sofrida pelos diversos atores, especialmente o 
setor imobiliário, desistem. 

 
Operação Inquietação 
 
34. Por volta do dia 06 de fevereiro de 2005 teve início a Operação Inquietação que, 

segundo o Secretário de Segurança Pública e Justiça de Goiás33, tinha o objetivo 
de criar terror psicológico, insegurança e instabilidade dentre os ocupantes para 
facilitar a negociação da saída pacífica da área. 

35. O representante dos ocupantes, Américo Rodrigues, descreveu a Operação 
“Inquietação” da seguinte forma34: 
“Como ocorreu a Operação Inquietação? Ela durou aproximadamente dez dias lá dentro. De 
zero hora até às cinco horas, seis horas da manhã, a Polícia se aproximava com cerca de 10 a 
20 viaturas alternadas e começava a ligar as sirenes. No primeiro dia, foi só sirene e houve uma 
correria muito grande. Várias crianças se machucaram. Os pais ficaram desesperados e houve 
uma correria muito grande dentro da ocupação, uma vez que pensavam que a polícia já estava 
invadindo a área. 
No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, começaram a soltar foguetes e rojões e a 
população ficou muito amedrontada. Por volta das três, quatro horas da manhã, ligamos para os 
representantes da Igreja Católica, o Frei Marcos, D. Tomás Balduíno, e alguns Parlamentares 
que foram solidários naquele momento de opressão e de dificuldade. E ali, naquele momento, 
conversávamos e procurávamos ligar para o Governador, para as autoridades, para o 
comandante, visando parar um pouco com aquela situação. Então eles recuavam. Os freis e os 
padres iam embora. Mas às quatro da manhã começava de novo a inquietação.  
No quinto dia em diante, já começaram a jogar bombas de gás lacrimogêneo e bombas de efeito 
moral. Houve disparo de balas de borracha e de projéteis verdadeiros, tendo havido o registro 
de uma ocorrência na Corregedoria da Polícia Militar por parte dos representantes que tiveram a 
casa perfurada à bala. Uma de efeito moral bem grande perfurou a parede do barracão e caiu 
ao lado do berço de uma criança que estava dormindo. Esse fato foi registrado também pelo 
pessoal da mídia independente. 
[A Operação Inquietação durou] cerca de dez dias. Durante todas as noites, e cada noite com 
mais intensidade”. 

                                                           

33 Exposição oral apresentada à 20ª Reunião da CPMI da Terra, realizada em 03.03.2005. 
34 Exposição oral apresentada à 20ª Reunião da CPMI da Terra, realizada em 03.03.2005. 
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36. Em resumo, a Operação Inquietação consistia em fazer cerco ao terreno com 
viaturas policiais, impedir a entrada e saída de pessoas do local, cortar o 
fornecimento de energia à ocupação, manter sirenes ligadas durante a noite, 
atirar bombas de gás de pimenta e gás lacrimogêneo e de efeito moral e tiros de 
intimidação, balas de borracha e vários disparos também de projéteis letais.  

37. Cumpre observar que o Centro de Mídia Independente (CMI) de Goiânia 
registrou durante esta operação dois ocupantes feridos com armas de fogo, 
além do pavor instalado entre mulheres e crianças. 

38. Américo Rodrigues, liderança dos ocupantes, porém, nega que tenha havido 
negociação, ou mesmo que a Operação Inquietação serviu para facilitar a 
negociação: 
“No dia 16 de fevereiro, na noite anterior à tal Operação Inquietação, no dia seguinte, por volta 
das 8h30, contrariando as palavras do Professor Jonathan Silva, não houve nenhuma 
negociação, não houve palavra de ordem de chamada das lideranças e do povo para vir 
conversar, devido ao cerco feito pela Polícia. Com certeza, as famílias, temendo a ação policial, 
sairiam, desocupariam aquela área, porque a força armada era muito grande, muito poderosa. 
Com certeza intimidaria aquelas famílias, que sairiam. Mas isso não aconteceu, contrariando o 
que o Professor disse aqui, que haveria negociação para que as famílias pudessem ser 
retiradas.” 

39. Vê-se que a Operação Inquietação frustrou-se enquanto facilitadora da 
desocupação, vez que a maciça maioria dos ocupantes permaneceu na área. 

40. Outro fato aterrador que mostra a escolha ideológica do Poder Judiciário goiano 
foi o impedimento da marcha do Movimento dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais sem-terra. O MST tentava fazer uma marcha pacífica em 15 de Fevereiro 
de Campestre de Goiás à Goiânia, objetivando pressionar o poder público 
estadual e nacional a efetivar a tão prometida reforma agrária, mas acabou 
sendo barrada por uma decisão de um juízo incompetente, numa perturbação 
digna de psicose, “teoria da conspiração”, vendo relação entre a ocupação do 
Parque Oeste e a marcha do MST para Goiana, o Juiz cometeu um grande erro 
jurídico. Mais de 400 famílias do MST tiveram seu direito de ir e vir, sua 
liberdade de locomoção cerceada por uma ordem absolutamente incompetente, 
que não tinha a especificação da ação necessária, e o cumprimento da ordem 
do juízo de Goiânia em comarca de outro juízo (Campestre – Trindade). Se não 
bastasse o sitiamento por parte da policia militar a marcha foi literalmente 
dispersada em mais uma ação truculenta da polícia goiana, sem que houvesse 
resistência alguma das famílias sem-terra, resultou em seis ferimentos à bala de 
borracha e espancamentos de homens, mulheres, crianças e idosos.  

 
Tentativas de Impedir a desocupação forçada 
 
41. Entre as tentativas de impedir o despejo tem-se um ato ecumênico realizado no 

Domingo dia 13 de Fevereiro pela paz. 
42. Foi protocolada no dia 15 de Fevereiro no MP-GO uma Representação feita 

pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa e da Câmara 
dos Vereadores, por várias entidades da Igreja Católica, entre outras entidades 
da sociedade civil, denunciando as ilegalidades da Operação Inquietação e 
tentando encontrar saída pacífica e negociada para o despejo das famílias. 

43. Visita à Brasília: por iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa no dia 15 de fevereiro uma delegação de representantes da 
sociedade civil goiana, entre eles parlamentares e representantes dos 
ocupantes, estiveram com membros da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 
do governo federal em Brasília para informar a situação. 
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44. Houve tentativas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, por parte do representante Mário Mamede, de negociar até meia 
noite do dia 15 de fevereiro solução pacífica para a reintegração. Buscou-se, 
frustradamente, durante todo o dia falar com o Prefeito de Goiânia, Íris 
Rezende. Numa conversa com o Governador Marconi Perillo, a palavra final 
indicava que não havia mais negociação, agora o problema era de polícia!  

45. O arcebispo metropolitano de Goiânia, dom Washington Cruz, divulga nota no 
dia 15 de Fevereiro, na qual faz um apelo pela não violência, pede que não se 
permita um espetáculo de terror na desocupação, insiste na possibilidade de 
negociação, pede a retomada do diálogo, a revisão dos posicionamentos e a 
suspensão da desocupação. Não foi ouvido!  

 
Preparação para o despejo forçado e arbitrário 
 
46. No dia 14 de Fevereiro de 2005, 14 órgãos públicos (Secretaria Municipal e 

Estadual de Saúde, Comurg, Agehab, Comob, Corpo de Bombeiros, Policia 
Rodoviária Federal, Policia Civil, Celg, Saneago, D.A.C., SMT, Polícia Cientifica 
e Agetop) e o Advogado da proprietária Dr. Miguel Cançado (Presidente da 
OAB-GO) estiveram reunidos com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado para acertar os últimos detalhes para o despejo forçado. Fato 
amplamente veiculado pela imprensa local no dia 15 de fevereiro (jornal O 
Popular 15/02). 

47. A Secretaria Municipal e Estadual de Saúde ficaram responsáveis de 
disponibilizar unidades de saúde na capital para atendimento de possíveis 
vítimas. A Comurg disponibilizaram recursos materiais, como caminhões de 
terra, para tampar as cisternas. A Agehab e a Comob definiriam abrigo 
provisório para os despejados, fariam o cadastro e controle das famílias 
destinadas ao abrigo provisório, mas não o fizeram. Corpo de bombeiros foram 
responsáveis por combater incêndios durante a ação, salvamento, rompimento 
de cadeados, correntes e arames. Policia Rodoviária Federal com efetivo e 
viaturas para isolamento do trânsito na rodovia, na extensão da ocupação, num 
raio de 3 Km. Polícia Civil montou equipes para apurar crimes e lavrar 
flagrantes. Celg (Companhia Estadual de Energia Elétrica) disponibilizou 
recursos para desativar ligações clandestinas de energia e outras situações. 
Saneago disponibilizou recursos para desativar ligações hidráulicas 
clandestinas. O D.A.C. proibiu o sobrevôo na área ocupada. A SMT 
(superintendência municipal de trânsito) isolou o trânsito urbano. A Polícia 
Científica disponibilizou equipes de legistas e técnicos para exames periciais, 
fazendo plantão do IML à disposição do comandante da operação. Agetop deu 
apoio logístico na estrutura da operação, isolando a área.Os proprietários da 
área (representado pelo advogado) deram apoio total logístico para a ação 
(alimentação da tropa, ônibus, patrola, caminhões, carregadores, etc.). 

48. Nos dias que antecederam essa operação houve uma reunião entre a 
Secretaria de Segurança Pública e os diretores dos hospitais públicos de 
Goiânia, Hospital de Urgência de Goiânia, SIATE, SAMU, Santa Casa, Hospital 
das Clínicas, Cais do Bairro Goiá, corpo médico militar, corpo de bombeiros, 
Instituto Médico Legal, rede particular de saúde, para alertá-los da operação 
que se sucederia, sendo inclusive relatado pelo diretor de um desses hospitais 
(HUGO – Hospital de Urgência de Goiânia) ao Ministério Público que investiga a 
operação, que houve surpresa com o pouco número de atendimento realizado 
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no dia dos fatos, posto que as informações e o alerta davam a entender que se 
teria mais vítimas fatais e mais feridos graves do que se registrou, preparava-se 
uma verdadeira operação de guerra.  

 
Operação Triunfo 
 
49. No dia 15 de fevereiro de 2005 a Secretaria de Segurança Pública deu por 

encerrada as negociações com os ocupantes do Parque Oeste Industrial, fato 
amplamente veiculado pela mídia nacional, que inclusive informou da operação 
de desocupação forçada que se daria no dia seguinte, 16 de fevereiro, que ficou 
conhecida como “Operação Triunfo”.  

50. No entendimento do Fórum Nacional de Reforma Urbana a desocupação 
forçada é “a remoção permanente ou temporária de indivíduos, famílias e/ou 
comunidades dos imóveis que ocupam, contra sua vontade, sem o oferecimento 
de alternativa habitacional ou fundiária adequada, decorrente de ações judiciais 
e administrativas, movidas por particulares ou entes públicos, assim como a 
implementação de projetos públicos de intervenção urbana ou de grande 
impacto socioambiental”. 

51. O Jornal Diário da Manhã – em 17/02 mostra que o despejo de mais de 14 mil 
pessoas foi feito em menos de uma hora e meia. 

52. Segundo a Polícia Militar o custo do despejo foi cerca de R$ 1 milhão, estima-se 
valor superior. 

53. Na Operação Triunfo foi utilizado um efetivo de cerca de 2500 homens entre 
policiais militares (GATE, Rotam, Cavalaria da Polícia Militar, ROCAM, entre 
outros), bombeiros e policiais rodoviários. A tropa de choque, que segundo o 
Secretário de Segurança Pública não portava armas letais, foi a primeira a 
entrar na área da ocupação para livrar os bloqueios montados pelos ocupantes.  

54. O Secretário de Segurança Pública de Goiás que afirmara publicamente que 
não haviam sido utilizadas armas letais pelo efetivo policial, dando a entender 
que as mortes ocorridas por armas de fogo durante a operação teriam sido 
ocasionadas pelos próprios ocupantes, se retratou por ocasião de seu 
depoimento na CPMI, quando reconheceu que “apenas os comandantes” 
utilizaram armamento letal.  

55. No entanto, as imagens feitas de dentro da ocupação e outras veiculadas pela 
Rede Record de Televisão (Programa “Chumbo Grosso”), mostram claramente 
que vários policiais, inclusive da tropa de choque usavam armas letais (pistolas 
e revolveres). 

56.  Durante e depois da Operação Triunfo a área ficou isolada, sendo impedidos 
de entrarem no local a mídia e autoridades públicas constituídas como 
vereadores e deputados estaduais e federais.  

57. A polícia militar não observou procedimentos periciais quando removeu os 
corpos de duas vítimas fatais, alvejadas por armas de fogo. Prova disso é que 
somente no dia 14 de Março que o Dr. Waldir Soares de Oliveira, Delegado da 
22ª DP – preside os três inquéritos referentes ao Parque Oeste–, foi 
publicamente apresentar o laudo de exame de pesquisa de sangue que 
comprovou que Wagner da Silva Moreira, de 21 anos, foi realmente 
assassinado fora da ocupação, fora atingido na Rua das Indústrias, no Parque 
Oeste, próximo à empresa de segurança Garra Forte, num local que estava sob 
controle dos batalhões tarefa da Polícia Militar, quando esta organizava os 
ocupantes em filas indianas para retirá-los da ocupação. Mostrando claramente 
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a arbitrariedade com que foi cometido esse homicídio, não existindo a menor 
resistência, ataque ou qualquer outro fato que justificasse a execução, como 
teriam relatado alguns comandantes da PM e endossado pelo Secretario de 
Segurança Pública. Confirmando, ainda, vários depoimentos de testemunhas 
que a tudo presenciaram. 

58. Não se sabe precisar, ainda, o local dentro da área da ocupação em que Pedro 
Nascimento da Silva, 27 anos, foi alvejado e morto. Foi alvejado em frente a um 
‘pit-dog’ na ocupação, na entrada principal da Ocupação, na rua das Magnólias, 
área controlada pela Tropa de Choque, alvejado com um tiro nas costas, 
testemunhas relatam que foi espancado depois de ter sido baleado e deixado 
sangrando durante muito tempo, sendo que vários policiais da PM lhe negaram 
socorro, realmente viram-no morrer.  

59. Registra-se o saldo de dois mortos, um paraplégico, três feridos submetidos à 
cirurgia, cerca de quarenta feridos por projeteis de arma de fogo, entre os quais 
onze foram feridos gravemente, todos ocupantes do Sonho Real. 

60. As investigações feitas pelo Ministério Público e pela 22ª DP – Polícia Civil 
apontam que no mesmo acesso em que Pedro Nascimento foi ferido e morto 
outras cinco pessoas foram atingidas por tiros disparados pelos PM´s 
responsáveis pela reintegração de posse.  

61. Os feridos mais graves: Antônio Luiz Bernardes (tiro no dedo, área controlada 
pela Tropa de Choque), Clebson dos Reis Cardoso (tiro no antebraço, área 
controlada pela Tropa de Choque), Francisco Carlos Tereza (tiro de raspão na 
cabeça, área controlada pela Tropa de Choque), José Edienio do Nascimento 
Oliveira (tiro nas costas, área controlada pelos batalhões tarefas – farda 
comum), Maria Divina dos Santos (tiro no dedo, área controlada pelos batalhões 
tarefas), Joselino Pereira Alves (Tiro no braço, área controlada pelos batalhões 
tarefas), Divino Carlo Ferreira (tiro no dedo, área controlada pelos batalhões 
tarefas), Marcelo Henrique Dias (tiro nas costas, bala alojada na coluna, ficou 
paraplegico, área controlada pelos batalhões tarefas), Anael Antônio Moreira 
(dois tiros no peito, área controlada pela Tropa de Choque), Nelson Vaz Fereira 
de Brito (tiro de raspão na cabeça, área controlada pela Tropa de Choque), 
Edgar Luiz Pereira (dois disparaos, um no pescoço e outro na mão, área 
controlada pelos batalhões tarefas), Etevaldo Costa Guimarães (tiro nas costas, 
área controlada pela Tropa de Choque), Euripedes Lopes Soares (tiro no 
queixo, área controlada pela Tropa de Choque). – Vide áreas que foram 
atingidos (Jornal O Popular – 08/06/2005). 

62. O presidente do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) relatou ao MP em 
inquérito civil que muitas pessoas foram atendidas pela unidade após o despejo, 
mas não se identificaram como ocupantes por receio de serem indiciadas em 
inquérito policial. Claramente constata-se que os números de feridos são 
maiores. 

63. Marcelo Henrique Dias, 28 anos, ficou paraplégico por causa de um tiro que 
levou na ação do despejo violento, continua com a bala na coluna. Conta que 
estava numa barricada perto do posto da avenida Consolação, atrás do Posto 
Caramuru, cerca de 9 horas da manhã, quando policiais começaram a descer 
dos ônibus, avançar e depois começaram a atirar a esmo, quando virou para 
correr sentiu uma fisgada nas costas e caiu, havia tomado um tiro, não mais 
sentia as pernas e os braços. Os policiais arrastaram-no e lhe perguntaram 
“você não morreu, neguinho?”, então apontaram três pistolas para sua cabeça e 
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atiraram próximo de seu ouvido, quase deixaram-no surdo em mais um ato de 
tortura psicológica e física.  

64. Toda a área dos fatos foi modificada com a demolição das moradas dos 
ocupantes em flagrante alteração das cenas dos crimes. O Secretário de 
Segurança Pública de Goiás alega ser esta uma determinação judicial que 
autorizou os proprietários da área a assim procederem, sendo que a polícia não 
seria responsável por isto, embora na decisão datada de 03 de setembro de 
2004, nada se vislumbre neste sentido.  

65. Existem denúncias de que uma terceira vítima fatal fora reconhecida no IML por 
parentes como sendo um dos ocupantes do Parque Oeste Industrial, mas a 
informação não é confirmada pela polícia goiana e o Ministério Publico Estadual 
iria proceder o reconhecimento do corpo no dia 22 de Março.  

66. Existem também inúmeras pessoas desaparecidas e informações não 
confirmadas de que outras mortes houveram no conflito armado pela polícia, 
sendo que muitos corpos poderiam estar nas cisternas abertas pelos moradores 
para impedir alagamentos no local.  

67. O Ministério Público goiano esteve no local para investigar essas denúncias, 
escavando três cisternas, num universo de mais de três mil cisternas, e nelas 
nada encontrou. Existe denúncia de que nos dias que se seguiram à 
desocupação os caminhões que adentravam na área carregados de areia para 
pretensamente tampar as cisternas ao deixarem o terreno continuavam 
carregados de terra, o que gera dúvidas quanto a esse procedimento e levanta 
suspeita de que estariam tampando apenas algumas cisternas, escondendo 
cadáveres. 

68. Vizinhos da área e mesmo alguns ocupantes que dormiram nas proximidades 
da ocupação na noite pós-desocupação (noite do dia 16 de fevereiro) relatam 
que presenciaram alguns carros do IML (Instituto Médico Legal) e mesmo 
alguns veículos similares mas sem identificação entraram na área durante a 
tarde e noite do dia 16 de fevereiro e saíram acompanhados de algumas 
viaturas da ROTAM (Grupo especial da Polícia Militar) rumo a Guapó (cidade 
vizinha de Goiânia), sentido contrário da sede do IML, o que levantou suspeitas 
entre os observadores.  

69. O Ministério Público está investigando as denúncias sobre os desaparecidos 
e os atribui ao temor instalado com a Operação Triunfo, dizendo que as 
pessoas devem estar escondidas. Logo era necessário proceder a investigação 
em um número razoável de cisternas para se ter a certeza que não restam 
corpos desaparecidos e ocultados.  

70. Testemunhas, vizinhos e ex-ocupantes, relatam que logo após o cumprimento 
da reintegração de posse ocorreu um grande saque institucional, quando 
centenas de policiais (militares e civis) adentraram as casas dos ex-ocupantes 
levando os mais diversos bens, fato também registrado pelas câmeras da 
própria polícia militar, numa espécie de soldo ao exército mercenário que vence 
uma batalha; 

71. O MP goiano na mesma ação de reintegração de posse interpôs, nos dias 
seguintes ao despejo forçado, petição requerendo fosse concedido prazo de 
trinta dias para as famílias retirarem do local seus pertences, mas o pedido foi 
negado pela Justiça. 

72. Foi feito pela advogada dos despejados um pedido cautelar de produção 
antecipada de provas, no qual, pede-se que seja preservada a área, levantando 
o custo do material empregado na construção das casas na ocupação Sonho 
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Real, o pedido foi indeferido pelo juiz Gilmar Luiz Coelho, da 10 ª Vara Cível de 
Goiânia. 

73. Há seguranças privados fazendo a proteção da área antes ocupada, o que não 
tem impedido pessoas estranhas à ocupação de entrarem no local e recolherem 
tijolos, ferragens e outros objetos que possam aproveitar, ou seja, saquearam. 

74. Segundo o Secretário de Segurança Pública foram 1.120 os ocupantes que 
resistiram à ação da polícia goiana, sendo feitas 140 autuações e 44 termos 
circunstanciados de ocorrência. Por ocasião da ação da polícia foram mais de 
800 pessoas detidas. 

75. Foi publicada no dia 17 de Fevereiro, um dia após o despejo violento, no Jornal 
‘O Popular’, uma nota de aprovação dos empresários locais do setor imobiliário, 
agronegócio, câmara de lojistas, empresários no geral, num total de 12 
entidades, às operações Inquietação e Triunfo promovidas pela polícia goiana. 
Nota:  
“A Secretaria de Segurança Pública e Justiça devolve ao povo goiano a certeza de que 
em Goiás a lei prevalece ao anarquismo e o vandalismo não prospera....Merece elogio a 
ação da Polícia Militar, sob o comando firme e resoluto do Coronel Marciano Basílio de 
Queiroz...Nossa PM usou a força necessária que a ocasião requeria...A sociedade goiana 
respira aliviada com a retirada dos invasores, pois agora tem a certeza de que o Estado 
garante a lei...Para os segnatários desta nota e de toda sociedade goiana fica a sensação 
de que a justiça tarda, mas não falta.”( Grifo nosso). 

76. Foi entregue por 34 dos 41 parlamentares goianos (deputados estaduais), 
moção de apoio à ação da Secretaria de Segurança Pública do estado, número 
da bancada governista. 

77. O advogado da família, Semy Hungria, afirmou claramente ao O Popular (20 de 
fevereiro, p. 5) existir ligação da família com as grandes imobiliárias. Segundo 
ele, os proprietários teriam planos em conjunto com as imobiliárias para a 
construção de um condomínio destinado à classe média. Também há rumores 
de que a área poderia sediar mais um dos condomínios horizontais que viraram 
febre em Goiânia. 

78. Em Jornal do Sindicato da Habitação e Condomínios de Goiás, SECOVI- GO, 
de Fevereiro de 2005 o presidente do Sindicato, Maurício Resende, criminaliza 
as famílias de sem-tetos e das entidades e parlamentares apoiadores, 
parabeniza a ação policial e tentam manipular a opinião pública para condenar 
as vítimas do despejo violento e arbitrário. 

79. Na revista da Secretaria de Segurança Pública de fevereiro e março de 2005, 
destaca-se segundo o autor da matéria que a atuação da PM foi necessária e 
comedida, que “as duas mortes foram inevitáveis, diante da situação”. Ressalta 
ainda que a tropa manteve controle e qualificação durante a ação, que evitou 
maior tragédia, não agiu com revanchismos (vingança) e, ainda, solicita ao 
comando geral da PM que o tenente Ricardo Mendes seja promovido a capitão 
por bravura. O tenente foi baleado durante Operação Inquietação- inquérito que 
apura fato ainda não foi concluído, não se sabe de onde foi proveniente o tiro, 
se dos ocupantes ou da própria policia num erro material. 

80. O mais lamentável é ver na própria revista da Secretaria de Segurança Pública, 
que Imobiliárias como Tropical Imóveis, Versátil Imóveis e MAC Imóveis fazem 
propagandas de seus condomínios fechados numa clara veiculação com a ação 
policial violenta e arbitrária antes e durante o despejo. Uma das propagandas, 
inclusive, faz referência a um residencial “Triunfo – Realizando o seu sonho”. 
Numa clara vinculação com o nome da operação do despejo- Operação Triunfo- 
e com o nome dado pelos ocupantes à área Residencial “Sonho Real”. 
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81. As investigações realizadas pelo Ministério Público evidenciam que houve 
abuso da Polícia Militar (PM) durante o despejo arbitrário. Indicam que dos 2500 
policiais que participaram da operação de despejo cerca de 700 portavam 
armas letais, ou seja, um terço do efetivo policial, conforme informações dadas 
ao MP pelo coronel Valdivino Esmeraldo. 

82. As investigações do MP e da Policia Civil demonstram que apenas os alunos 
soldados não entraram armados na ocupação, o restante da tropa toda portava 
armas de fogo. (Jornal O Popular – 08 junho de 2005). 

83. As armas usadas pela PM foram: pistolas 9 milímetros, fuzis 7.62, espingardas 
calibre 12, revólveres calibre 38, lançadores de bomba e granada, bombas de 
efeito moral, de gás lacrimogêneo e de pimenta, além de cassetetes de 
madeira. 

84. Jônathas Silva, secretário de segurança pública do Estado de Goiás, continua 
fazendo uma avaliação positiva da operação policial: “o uso da força policial foi 
necessário porque havia barricadas dentro da ocupação” (Jornal O Popular- 3 
de Maio de 2005).  

85. As investigações feitas pelo MP e pela Policia Civil comprovam que não houve 
resistência por parte dos sem-tetos. Nenhuma pessoa foi autuada por estar 
armada dentro da ocupação. Nenhuma das armas apreendidas estava no poder 
de qualquer ocupante, todas foram localizadas após a conclusão da operação 
policial. As armas apreendidas foram periciadas e constatou-se que nenhuma 
foi usada. Das dez armas de fogo apreendidas, cinco sequer tinham condições 
de uso, não atiravam. Não houve qualquer reação, resistência armada por parte 
dos ocupantes, logo, não resta dúvida que todos os tiros foram disparados pelos 
PM´s. Jornal O Popular de 08 de Junho de 2005. 

86. Representantes de entidades de direitos humanos, Igreja e da Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de Goiás criticam com veemência 
a Operação “Triunfo”. Para Frei Marcos Sassatelli, as Operações “Inquietação” 
e “Triunfo” eram operações de guerra35: 
“Outra coisa, só estou lembrando alguns flashes: a chamada Operação Inquietação e a 
Operação Triunfo. Foi muito falado aqui já. Acho que realmente essas operações foram 
operações de guerra, nazistas, que não têm nada a invejar do Iraque. Nada! Acompanhei, vi de 
perto. Inclusive, uma dessas Operações Inquietação, de madrugada. Depois, quem tanto evoca 
a lei. É legal? Pergunto para os juristas: é legal incomodar crianças, mulheres, de madrugada, 
de meia-noite até cinco horas da madrugada? É legal isso, para quem defende a lei? É legal? 
Com sirene, buzinando, assustando crianças, mulheres? Moro no Setor Coimbra, no Convento 
São Judas Tadeu, dos frades dominicanos. Numa madrugada, às três horas da manhã, 
ouvíamos o barulho das bombas jogadas lá dentro da ocupação, do Setor Coimbra. E até 
começamos a andar pra lá e pra cá. Gente que telefonava às duas horas da madrugada, de 
manhã, às três horas, telefonando para mim, assustadas, apavoradas, crianças chorando”. 
Essa é a Operação Triunfo? Que triunfo? Da mentira, da falsidade, da injustiça; isso é que é 
triunfo. 

87. Frei Marcos Sassatelli ressaltou que nenhum ocupante foi preso com arma de 
fogo36: 
“Falam que havia arma de fogo. Consultei alguns advogados. Dizem que se tivessem pego em 
flagrante alguém com arma de fogo, estava preso. E ninguém está preso. Preso por arma de 
fogo não tem ninguém. Cadê as armas de fogo que estavam lá dentro? Se tivesse sido preso 
com arma de fogo, seria um crime inafiançável, dizem os advogados”.  

88. O representante da ocupação, Américo Rodrigues, justifica a persistência dos 
moradores em permanecer na área da seguinte forma37: 

                                                           

35 Exposição oral apresentada à 20ª Reunião da CPMI da Terra, realizada em 03.03.2005. 
36 Exposição oral apresentada à 20ª Reunião da CPMI da Terra, realizada em 03.03.2005. 
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"Às 8h30 da manhã, contrariando o Professor Jonathan Silva, que disse que houve resistência, 
não houve resistência. Está registrado naquela fita do americano que pôde filmar escondido das 
autoridades. As pessoas estavam com a Bíblia no peito, com as mãos dadas, orando e pedindo 
a Deus para uma solução pacífica, para que houvesse uma negociação, até mesmo no último 
momento, uma vez que aquelas pessoas acreditavam piamente nas palavras do Governador 
Marconi Perillo, que garantiu que não entraria polícia. 
Está registrado na imprensa, em todos os meios de comunicação, que nós insistíamos que a 
Polícia não entraria, porque haveria uma negociação. Ainda não tínhamos declarado para a 
imprensa, mas sabíamos no fundo que seria o peso daquela conversa com o Governador de 
Goiás, Marconi Perillo, que colocou uma pessoa para falar em seu nome, para negociar, o Sr. 
Álvaro Lourenço, Presidente da AGEHAB. Ele não tinha o mesmo peso do Governador Marconi 
Perillo. Ele poderia falar, mas as famílias não acreditavam, porque tinham ouvido do nosso 
comandante maior, que é o Governador Marconi Perillo, que não cumpriria a liminar e que 
nenhum soldado nem comandante entraria ali. 
Então, agarrada àquelas palavras, as pessoas deram-se as mãos no dia da desocupação e 
rezaram a Deus, esperando que no último momento houvesse uma ligação do comandante 
maior, Governador Marconi Perillo, dizendo: vamos negociar, porque o povo não tem como sair 
daí, já construiu as suas casas. Mas, pelo contrário, não houve essa palavra de ordem do 
Governador, a Polícia entrou na área e, como vocês viram no filme registrado, houve várias 
bombas, gás lacrimogênico, projéteis naquela ocupação, com 14 feridos”. 

 

Pós-Desocupação situação dos sem-tetos nos Ginásios de Esportes 
 
89. Logo após a reintegração de posse as entidades apoiadoras do movimento 

sem-teto formaram um Fórum de Apoio e Solidariedade às famílias sem-tetos 
do Parque Oeste Industrial, assessorando tanto nas demandas mais 
emergenciais, resolução dos problemas imediatos das famílias, como também 
nas denúncias nacionais e internacionais das violações de direitos humanos 
praticadas e que, ainda, poderão ser praticadas.  

90. No ato da desocupação do Parque Oeste industrial, mais de 14 mil pessoas 
foram desalojadas, sendo que cerca de 1000 famílias (cerca de 2500 pessoas) 
que não tiveram para onde ir, foi destinado o alojamento temporário e provisório 
do Ginásio do Bairro Novo Horizonte e outro do Bairro Capuava em Goiânia- 
Goiás. 

91. Na verdade, o que era para ser eminentemente temporário e provisório, já 
perdura mais de um mês, desde o dia 17 de fevereiro do vigente ano, após o 
ato da desocupação.  

92. A malfada “operação triunfo” colocou famílias, idosos, crianças, mulheres e 
homens na situação de verdadeiros ‘refugiados’ de guerra, não tendo para onde 
ir, tiveram suas moradas destruídas, seus pertences destruídos, seus 
documentos extraviados, chegando na maioria a não ter sequer roupas para 
vestir. 

93. As famílias ficaram mais de três meses nos referidos ginásios, sem terem seu 
problema de moradia resolvido, numa situação desumana, não tendo condições 
objetivas e subjetivas para exercer o trabalho, não tendo qualquer privacidade e 
condições indignas de salubridade e higiene. 

94. As pessoas, principalmente as criançase idosos, que ali se encontravam 
sofreram de uma epidemia de escabiose, popularmente conhecida por sarna, e 
conjuntivite, além de um surto de piolhos, e agravada pelo calor, pela falta de 
água, falta de banheiros dignos, limpos, falta de materiais de limpeza 

                                                                                                                                                                                     

37 Exposição oral apresentada à 20ª Reunião da CPMI da Terra, realizada em 03.03.2005. 
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(desinfetantes, água sanitária, detergentes, sabonetes) e de higiene pessoal 
(papel higiênico, escova de dentes, pastas de dentes, sabonetes). 

95. O abastecimento de água era deficiente, não regular. Um reservatório da 
Saneago (Saneamento de Goiás S.A.) fornece água potável, mas a quantidade 
era deficiente para todas famílias. As pessoas beberam água não filtrada e feito 
à limpeza do local com água reutilizada (água das lavagens de copos, roupas e 
talheres). O líquido sujo, proveniente dos banhos e das lavagens de roupas, 
talheres, vasilhas e demais utensílios, escorre a céu aberto dos ginásios até as 
ruas vizinhas. Todos esses fatores contribuem para o contágio e disseminação 
de doenças. 

96. A situação dos banheiros era lastimável, para atender cerca de 2500 pessoas 
existem oito banheiros químicos e dois dentro dos ginásios, em cada ginásio. 
Os químicos ficavam freqüentemente sujos de fezes e urina, pela falta de 
manutenção. Com os internos ocorre o mesmo, apesar da limpeza das famílias 
(faltam materiais de higiene e limpeza). Não há água quente nos três chuveiros 
existentes em cada ginásio. Os pais devem esquentar a água em fogueiras 
improvisadas fora do ginásio para banharem as crianças pequenas. 

97. A comida cedida pelo poder público era também deficiente e eram diários os 
casos de várias marmitas que vêem com “bolos” de cabelos dentro.  

98. Faltavam colchões, roupas de cama, material de higiene pessoal, toalhas, 
material de limpeza, roupas, e todos os outros utensílios pessoais que garantem 
a mínima saúde humana. 

99. Faltavam remédios básicos, como para combate de febre, bronquite, infecção 
de garganta, dor de ouvido, dor de cabeça, cólicas, diarréia, etc. Faltam fraldas 
para os bebês.  

100. Quando chovia a situação tornava-se ainda mais, precária, as pessoas 
pisam ao barro, não tinham água suficiente para se limpar e sujavam tudo 
dentro dos ginásios, onde mais tarde teriam que estender os colchões para se 
deitar, com grande propensão de transmissão e contágio de doenças trazidas 
da água da chuva. 

101. No dia 26 de Março na ocasião de uma chuva muito forte, toda enxurrada da 
chuva foi levada para dentro do ginásio, contribuindo muito para a transmissão 
de doenças contagiosas.  

102. O ar pelo acúmulo de lixo, falta de limpeza e higiene dos banheiros era 
praticamente irrespirável, o fedor de urina e fezes é insuportável. 

103. O lixo, em grande quantidade, estava espalhado por toda área interna e 
externa dos ginásios, provocando mau cheiro, acúmulo de moscas e animais 
transmissores de doenças. 

104. A falta de espaço internamente dentro desses locais fez com que se misturem 
lixos, roupas sujas e limpas, colchões, animais, alimentos e outros utensílios 
mais, que geraram um estado de total falta de higiene. 

105. À noite o ginásio se transformava numa cama gigantesca, onde todos se 
misturam sem distinção, nem critério, numa total falta de privacidade e 
intimidade. Colchões estão espalhados pelas quadras e pelas arquibancadas. 
Goteiras, fezes de pombos, grande abafamento e calor provocam enorme 
desconforto e desumanidade nos dormitórios.  

106. As pessoas, principalmente as crianças, se encontravam não só num estado 
mental abalado pela violenta desocupação, pela série de crimes praticados 
contra os direitos humanos, mas num estado de estresse, desânimo e 
agressividade muito grande. 



217 

 

107. As crianças foram as mais prejudicadas pelas precárias e insalubres 
condições dos ginásios, são vários casos diagnosticados de micoses, sarnas e 
infecções urinarias e genitais. 

108. As condições de habitabilidade eram muitos precárias, as próprias crianças, 
de todas as idades, encontram-se num estado deplorável de insalubridade, 
falta de higiene e propensas a doenças.  

109. As condições sanitárias nos ginásios eram bastante precárias e expunham 
todas famílias a agentes nocivos à saúde, tanto agentes físicos (calor, frio, 
umidade), agentes químicos (poeira, lama, gases, fumaças), quanto agentes 
biológicos (microorganismos, vírus e bactérias), que se acredita estão bem 
acima dos limites de tolerância humana, haja vista, as doenças relatadas. 

110. Toda falta de higiene, falta de alimentação adequada, falta de alojamento e 
habitação insalubre, impossibilidade de ter o corpo e o psicológico 
descansados, geraram uma queda na imunidade dessas pessoas, 
primeiramente das crianças e idosos e posteriormente dos adultos, o que 
facilitou a propensão a doenças. 

111. Diante dessa situação indigna e subumana ficou evidente que a possibilidade 
de ocorrer um surto de doenças transmissíveis era muito grande (DST/ 
HIV/AIDS, hepatites B e C, tuberculose, dentre outras), com grandes 
possibilidades de epidemias. 

112. Foi feito um Relatório de Vistoria dos dois ginásios pelo Departamento de 
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, porém, o relatório foi 
meramente descritivo e não fez nenhum encaminhamento prático para que se 
cessasse aquela situação subumana, nem um diagnostico levantando as 
doenças que poderiam ser evitadas entre aquelas pessoas. 

113. A situação de confinamento que estavam renegadas as pessoas nos ginásios 
significa não só falta de assistência à saúde, mas um desrespeito à dignidade 
humana, e um desrespeito ao art. 6, 197, 198 e 200 e ao art. 227 da 
Constituição Federal, ao Estatuto da Criança e Adolescente, ao art. 5 e ao art. 
25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), ao art. 10 e ao art. 
12 do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
ao art. 24 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e ao Programa 
Nacional de Direitos Humanos, dentre outros tratados internacionais. 

114. As situações de conflito armado, no caso do despejo forçado, ainda, geram 
efeitos bastante devastadores nas crianças, como, por exemplo, as 
conseqüências terríveis da separação de famílias, as crianças que se tornaram 
órfãs, e mesmo as crianças feridas.  

115. É difícil medir quais serão os efeitos dos conflitos no futuro desenvolvimento 
psicológico e físico daquelas pessoas, especialmente das crianças que a ela 
foram expostas.  

116. Por isso, precisam de proteção e de tratamentos especiais em situações de 
conflito armados, o que não foi dado.  

117. Não havia local, nos ginásios, para preparo e higienização de alimentos para 
crianças, especialmente mamadeiras. Havia, ainda, falta de leite em pó para 
preparo da alimentação infantil. 

 
CMPI da Terra 
 
118. Representantes da Comissão Parlamentar Mista e Inquérito da Reforma 

Agrária e Urbana, vieram por provocação de várias entidades apoiadoras do 
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movimento sem-teto e das Comissões de Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa e da Câmara dos Vereadores, no dia 03 de Março à Goiânia para 
investigar o despejo violento do Parque Oeste Industrial. Ouviram 
representantes do Ministro das Cidades, do Governo do Estado, da Prefeitura 
de Goiânia, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, da 
Procuradoria-Geral de Justiça, da Arquidiocese de Goiânia, o representante do 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia e o representante da ocupação 
"Sonho Real“. 

119. Um dos temas mais discutidos durante a audiência pública da CPMI foi à 
presença e o uso de armas letais na ação de reintegração de posse da área 
pela polícia militar38: 
“JONATHAN SILVA – Secretario de Segurança Pública e Justiça de Goiás– Com relação ao 
que colocou o nobre Relator, Deputado João Alfredo, a respeito de uma declaração que eu dei 
à Folha de S.Paulo, ela apresenta um equívoco, a bem da verdade. Quando a jornalista me 
perguntou se havia armas, se a Polícia estava armada, eu disse-lhe, com clareza, que o 
batalhão de choque não estava armado. Ele usou elmo e cassetetes porque havia, em torno 
da área invadida, toda uma barricada que era preciso ser retirada, feita com pneus e outros 
instrumentos. Então, o batalhão fez essa operação e teve o cuidado de abrir uma parte do 
muro da área para que as pessoas pudessem sair dali.  
Os comandantes de oito policiais, que tinham uma certa graduação em termos de patente, 
estavam armados, é bom que se diga isso. Eles estavam armados, enquanto os outros – 420 
soldados, alunos da academia, que compunham esse efetivo – não estavam armados. Eles 
estavam junto com os comandantes, é bom que se diga isso (...) 
O SR. JOÃO ALFREDO (PT – CE) – O senhor não respondeu se as armas da PM serão 
examinadas. 
O SR. JONATHAN SILVA – Serão examinadas. Inclusive temos registro dessas armas, certo? 
Vão ser examinadas.  
O SR. JOÃO ALFREDO (PT – CE) – Ainda vão ser; não foram até agora. 
O SR. JONATHAN SILVA – Temos o registro de todas essas armas. Todas as armas que 
foram utilizadas, nós temos registro. Todas as armas utilizadas serão examinadas. 
(...) 
O SR. JONATHAS SILVA – Isso é uma versão. Eu não vou ser irresponsável para não mandar 
que essas armas não sejam examinadas, serão examinadas. 
(...) 
O SR. JONATHAS SILVA – Ainda serão examinadas e vão ser examinadas. Isso é uma 
tradição. Ainda serão examinadas e vão ser examinadas. 
(...) 
O SR. JONATHAN SILVA – Temos o registro de todas essas armas.  
O SR. JAMIL MURAD (PcdoB – SP) – Elas foram recolhidas? 
O SR. JONATHAN SILVA – Elas estão sendo recolhidas para exame. Podem ficar tranqüilos. 
Nós não vamos mentir. Não é da minha formação mentir, entendeu? Não é!” 

120. Destarte, vê-se a grande contradição da fala do Secretário de Segurança 
Pública no que tange as armas, que até a data de hoje não foram recolhidas, 
tampouco examinadas, dessa forma, as condutas individualizadas dos policiais 
fica difícil de ser configurada, caminhando para a impunidade, diante disso, 
mais uma vez torna-se necessária a federalização das investigações e do 
julgamento das execuções, torturas, espancamentos e abusos cometidos.  

121. No Dia 10 de Março a CPMI da Terra aprovou requerimento do relator, 
deputado João Alfredo (PT-CE), que recomenda ao procurador-geral da 
República a federalização da investigação e do julgamento das duas mortes 
atribuídas à Polícia Militar de Goiás durante a ação de despejo do 
assentamento Sonho Real, em Goiânia, em 16 de fevereiro. O deputado não 

                                                           

38 Cf. Notas Taquigráficas da 20ª Reunião da CPMI da Terra, realizada em 03.03.2005. 
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acredita que a polícia goiana tenha condições de levar adiante o inquérito. 
Afirma:  
“O secretário de Segurança Pública de Goiás justifica todas as ações ilegais e violentas da 
polícia de seu Estado e, por isso, nós não consideramos que ele tenha isenção para fazer 
essa apuração...A Polícia Militar ainda alega que não usou armas letais, mesmo com as duas 
mortes e 11 feridos por armas de fogo”. 

 

CDDPH – Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
 
122. Existe claro temor de que as investigações feitas em nível estadual resultem 

na impunidade dos crimes contra os direitos humanos praticados em Goiânia, 
motivo pelo qual há um clamor geral para a federalização das investigações. 
Importa observar que o MP goiano não se opõe à federalização das 
investigações, tendo inclusive demonstrado dúvidas quanto à idoneidade do 
Judiciário local para julgar os fatos. 

123. Uma comissão do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
(CDDPH) esteve em Goiânia nos dias de 8 a 9 de março de 2005 por iniciativa 
da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, visitando as 
famílias, colhendo depoimentos numa investigação paralela. 

124. Foi apresentado o relatório na reunião do CDDPH no dia 17 de Março de 
2005 pela comissão composta pelo Dr. Humberto Pedrosa e Dr. Percilio- 
ambos Conselheiros do CDDPH e pelo Dr. Cláudio Drewes – Procurador do 
MPF, que relataram os casos de violação dos direitos humanos e a 
preocupação com a apuração imparcial e a punição dos responsáveis, 
indicando quase que exclusivamente pela federalização dos crimes cometidos 
contra os direitos humanos.  

125. A comissão do CDDPH apontou, ainda, graves falhas e condições 
subumanas nos ginásios onde as famílias refugiadas foram instaladas.  

126. O Dr. Mario Mamede pediu ainda a ação da ANVISA – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária nesses dois espaços.Outra preocupação foi as epidemias 
generalizadas, principalmente entre as crianças, e falta de escola para estas.  

127. Encaminhou-se a formação de uma subcomissão com o objetivo de preparar 
relatório e iniciar a investigação, auxiliadas pela Policia Federal, conforme Lei 
10446/02, e pelo Ministério Público Federal, para embasar pedido de 
federalização dos crimes ao Procurador-Geral da República. 

128. A comissão do CDDPH externou, ainda, preocupação com a freqüência 
regular a escola das crianças e adolescentes refugiadas nos ginásios. 

129. No dia 29 de Março de 2005 o Dr. Amarildo Boeso, Subsecretário de 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da República esteve em Goiânia visitando os 
dois ginásios e afirmou que a situação é mais alarmante do que supunha 
diante das denúncias, afirmou que a maioria das crianças não está 
freqüentando a escola, apontou a precariedade das condições de habitação e 
ficou preocupado com a grande precariedade de higiene e a grande propensão 
à transmissão de doenças.  

130. A partir do dia 17 de Abril foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de 
Educação (SME) aulas, atividades recreativas, culturais, de esporte e de lazer 
para cerca de 250 crianças (4 a 14 anos) sub-alojadas nos ginásios de 
esportes que ainda não estudavam. O ensino, ainda, é insuficiente, haja vista, 
existem mais de mil crianças nos dois ginásios. Há denuncias dos sem-tetos e 
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mesmo de profissionais do ensino que as aulas mais ocupam as crianças do 
que verdadeiramente cumprem o currículo escolar. 

 
Entidades da Plataforma DHESC 
 
131. Entidades e movimentos sociais de direitos humanos, econômicos, sociais e 

culturais, estavam reunidas na cidade de Goiânia nas datas de 04 à 06 de Abril 
de 2005, e após a realização de um debate provocado pela Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa e Cerrado Assessoria Jurídica 
Popular, fizeram uma Representação em razão da situação de risco à vida e à 
saúde das mais de 2500 pessoas (mais de mil famílias) sub-alojadas nos dois 
ginásios de esportes. 

132. Pediram a imediata retirada daquelas famílias dos ginásios, bem como, 
devida assistência social, à alimentação digna, à saúde e punição dos 
responsáveis e responsabilização das autoridades constituídas pelos abusos, 
violências e assassinatos durante a ação de um despejo executado de forma 
ilegal. Pediram, por fim, a Federalização do caso para devido e isento 
julgamento. 

133. A representação foi dirigida ao Ministério Público Estadual, a Prefeitura de 
Goiânia, ao Governo do Estado de Goiás, a Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República, bem como, aos Ministérios da Justiça, 
da Cidade, da Saúde, do Desenvolvimento Social e combate a fome e 
Educação.  

134. Foi assinada por 52 entidades e movimentos socais que atuam na defesa e 
promoção dos direitos humanos. 

 
Mortes por omissão estatal 
 
135. A omissão estatal causou uma morte no Ginásio do Capuava no dia 01 de 

Abril por infecção generalizada e falência múltipla dos órgãos. A dona de 
casaSônia Chaves Santos, de 36 anos, estava sub-alojada no Ginásio e 
morreu na madrugada do dia 01 de Abril no Hospital das Clínicas da UFG 
depois de quatro dias de internação, por causa de um furúnculo que surgiu nas 
nádegas e infeccionou após uma queda no banheiro do ginásio. Ela saiu da 
ocupação em boas condições de saúde, mas não recebeu assistência à saúde 
adequada no ginásio e lhe foi negada os remédios que combateriam àquela 
infecção. 

137. O Secretario Municipal de Saúde, Paulo Rassi, visitou os ginásios por volta do 
dia quatro de abril, reconheceu que as condições continuam insalubres, com 
riscos de mais mortes. Garantiu que todos sem-tetos teriam assistência 
médica. Uma criança com infecção e um idoso (Sr. Jorivê Santos) desnutrido e 
desidratado receberam atendimento médico durante a visita e foram 
internados. 

138. No dia sete de Abril, dia mundial da saúde, foi realizado por provocação da 
comissão de direitos humanos da assembléia legislativa, da comissão de 
direitos humanos da câmara dos vereadores, casa de juventude, arquidiocese 
de Goiânia e outras entidades apoiadoras, uma série de atividades nos dois 
ginásios de esportes de atendimento à saúde, atividades artísticas, culturais e 
laudos médicos e psicológicos da situação. 
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139. Na ocasião uma médica ginecologista – obstetra fez atendimento de algumas 
grávidas, quando constatou-se no Ginásio Capuava seis gestações, as quais, 
todas mulheres estão em estado emocional abalado e com necessidade de 
acompanhamento médico- psicológico. 

140. A falta de assistência à saúde pelo poder público continua e causa no dia 10 
de Abril a quarta vítima fatal do despejo forçado. Jorivê Santos, 77 anos, ex- 
vendedor ambulante, morreu na manhã do dia 10 de Abril (Domingo) após oito 
dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital e Maternidade 
Santa Bárbara em Goiânia, não resistiu aos problemas respiratórios, 
agravados pela desnutrição e desidratação. Jorivê estava sub-alojado no 
Ginásio do Bairro Capuava, dormindo no chão, em totais condições de 
insalubridade, falta de higiene, falta de alimentação adequada e a 
aglomeração de pessoas, causaram uma queda de imunidade e geraram uma 
debilitação que acarretaram a sua morte. 

141. Representantes dos/das sem-tetos e entidades defensoras dos direitos 
humanos já haviam denunciado, mesmo antes, da primeira morte ocorrer o 
perigo e a situação precária que se encontravam as pessoas sub-alojadas nos 
dois ginásios de esportes. As autoridades constituídas desprezaram tais 
denuncias e alertas. 

142. O Cerrado Assessoria Jurídica Popular e a Comissão de direitos humanos da 
Assembléia Legislativa (Dep. Est. Mauro Rubem) protocolaram uma 
representação no ministério público estadual no dia 14/04/2005 pedindo 
providências para apurar e punir os responsáveis pelas duas mortes ocorridas, 
até então, no Ginásio Capuava. Nenhum encaminhamento foi tomado pelo MP 
até a presente data. 

143. No final desse mesmo mês, no dia 27 de Abril, o sem-teto Luiz Antônio, 61 
anos, pai de uma filha, foi o terceiro despejado que estava no Ginásio 
Capuava que faleceu, totalizando cinco mortes. Era um policial reformado que 
sofria diabetes, sem os devidos cuidados médicos, tratamentos e remédios 
somado com as condições precárias e insalubres do Ginásio, acabou sofrendo 
um ataque cardíaco e veio a óbito. A PM pressionou a família a não realizar o 
enterro no Ginásio e a impressa nada noticiou sobre a terceira vítima fatal da 
omissão estatal. 

144. A sexta vítima fatal do descaso do poder público foi Cristiano Reis dos 
Santos, 28 anos, neto de Jorivê dos Santos, 77 (faleceu também no mesmo 
ginásio no dia 10 de Abril). A morte ocorreu no dia 22 de Maio, domingo, no 
Ginásio Capuava em Goiânia. É a quarta vítima fatal que estava refugiada nos 
ginásios que servem de abrigo as/aos Sem-tetos despejadas/os do 
Acampamento Sonho Real. Cristiano morreu durante a noite enquanto dormia 
no barraco que dividia com outro sem-teto do lado de fora do ginásio. Além de 
ter problemas com alcoolismo, ele dormia num fino colchão sobre um chão 
úmido, numa noite que fez bastante frio.  

145. A omissão do poder público municipal e estadual na assistência à saúde é 
evidente e deve ser responsabilizada e punida. 

 
Impasse na transferência das famílias dos ginásios para uma área provisória 
ou definitiva 
 
146. Foi assinado um protocolo de intenções no dia 13 de Março entre Governo 

Municipal, Estadual e União para transferência imediata dos despejados para 
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uma área provisória e posteriormente definitiva. O documento estabelecia 
prazo de 15 de dias para solução do problema. A Prefeitura devia comprar 
uma área com o valor de R$ 2,4 milhões (impostos da área do Parque Oeste 
Industrial) e o Estado devia complementar os gastos para aquisição do terreno, 
além de oferecer infra-estrutura (água e energia) e Cheque Moradia (R$ 5 mil) 
para cada família construir.  

147. A Prefeitura de Goiânia ainda não havia negociado a área para a instalação 
das famílias desalojadas, descumprindo mais uma vez acordo realizado, onde 
se comprometia de até no dia 18 de Março comprar área suficiente para dar 
moradia às famílias sem-teto. Não apresentou nenhuma opção. 

148. Governo Estadual e Municipal não se entendem, é travada uma batalha 
político-eleitoral entre os dois maiores rivais políticos do estado e a situação 
das famílias não é resolvida. 

149. No dia 21 de Março prefeitura admitiu levar as famílias para um área pública 
no Bairro Celina Park. Dia 22 de Março acabou recuando após ser 
pressionada pelo mercado imobiliário. 

150. Dia 23 de Março sem-tetos fizeram manifestação em frente área do Celina 
Park, acabaram sendo, mais uma vez criminalizados e cinco lideranças são 
presas. Mais uma vez enganados pela demagogia das autoridades. 

151. Dia 30 de Março o Governo Estadual e Municipal apresentaram duas áreas 
para assentamento provisório. Dia 31 sem-tetos descobriram que área na 
Região Sudoeste está em litígio. Acabaram aprovando outra área na Vila 
Finsocial, oferecida pela Prefeitura. 

152. Dia cinco de abril Prefeitura começou organizar área para assentamento 
provisório, mas Estado mais uma vez desarticulou ação, tentando dividir, 
enfraquecer e impedir o coletivo de famílias despejadas de se transferirem, 
oferecendo auxilio –moradia. 

153. Dia seis de Abril as famílias não aceitaram o auxilio- moradia (R$ 200, 00) e 
reivindicaram em reunião com poder municipal e estadual transferência dos 
ginásios. 

154. Dia 10 de Abril ocorreu a segunda morte por omissão estatal e o Ministério 
Público Estadual elaborou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para 
resolver a situação das famílias refugiadas. 

155. Dia 13 de abril prefeitura fez proposta de transferir os sem-tetos para uma 
área definitiva na Região Oeste, no Jardim Itaipu, área de 32 alqueires, 
Governo estadual não decidiu se entrava com contrapartida financeira e infra-
estrutura para adquirir área. 

156. O Ministério Público entrou no dia 15 de Abril com uma ação civil pública 
contra a Prefeitura de Goiânia, por esta ter se recusado a assinar um termo de 
ajustamento de conduta (TAC) para retirar as 934 famílias imediatamente dos 
ginásios levando-as para uma área provisória, e depois para a área definitiva. 

157. Os despejados contestaram o número de 934 famílias nos ginásios 
apresentando um abaixo assinado com mais de 2500 famílias cadastradas 
despejadas para que o MP altere o pólo passivo da Ação Civil Pública e 
resolvesse o problema de todas famílias sem-tetos e não só de uma parte. 

158. Definitivamente as autoridades municipais e estaduais se omitiram, não 
decidiram e deixaram os despejados nos ginásios numa condição de total 
desumanidade. É responsabilidade do poder público a situação de risco que as 
famílias estavam expostas, bem como o cadastramento das mesmas, as 
promessas feitas deveriam ser cumpridas. 
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159. No dia 10 de Maio foi assinado um novo Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), pelo Ministério Público (MP) Estadual, representantes do Estado, 
Prefeitura, sem-teto, e Ministério Público Federal, ficou acertado a 
transferência imediata para um assentamento provisório no Setor Grajaú (área 
com cerca de 5 alqueires) das famílias sub-alojadas nos dois ginásios de 
esportes. 

160. Foi acertado também no mesmo TAC que as famílias sem-tetos deveriam 
permanecer na área provisória cerca de 120 dias, período em que a Prefeitura 
e o Governo do Estado viabilizariam assentamento definitivo em área de 32 
alqueires no Jardim Itaipu, na região Oeste de Goiânia. 

161. Iniciou-se no dia 16 de Maio o processo de transferência dos sem-tetos dos 
dois ginásios para a área provisória no setor Grajaú. Contudo, é mais um 
episódio bastante conturbado. Primeiro foi à ameaça por parte da Secretária 
das Cidades, do Governo do Estado de Goiás, de que cerca de 1.100 famílias 
poderiam perder o direito ao assentamento por problemas na documentação.  

162. É importante lembrar-se que as famílias sem-teto não podiam apresentar 
diversos documentos, pois estes foram destruídos ou perdidos durante o 
processo de reintegração de posse e a grande maioria não possui dinheiro 
para tirar novos documentos. Em seguida ocorreu uma confusão nas listas 
daqueles que teriam prioridade na transferência. Famílias que não estavam 
nos ginásios acabaram sendo transferidas primeiro, devido a essa confusão 
nas listas, o que causou a indignação daqueles que enfrentaram mais de três 
meses nas precárias condições dos ginásios.  

163. O MP acabou tendo que intervir, mais uma vez, assumindo a transferência 
dos sem-teto para elaborar uma nova lista, baseada num levantamento feito 
entre os que estão realmente vivendo nos ginásios Capuava e Novo Horizonte. 

 
Transferência truculenta à área Provisória 
 
164. No dia 01 de Junho foram transferidos às pressas e com truculência as 

centenas de famílias sub-alojadas nos dois ginásios de Esportes, Capuava e 
Novo Horizonte, para o acampamento provisório no Setor Grajaú, região 
Sudoeste de Goiânia. A transferência foi feita sem aviso prévio para os 
ocupantes, para a mídia e para as entidades, parlamentares e organizações 
apoiadores do movimento sem-teto. Numa ação arbitrária e truculenta feita 
pela Prefeitura de Goiânia e pelo Governo de Goiás, a transferência envolveu 
dezenas de caminhões e ônibus e durou mais de 15 horas.  

165. Os caminhões e ônibus do poder público começaram a chegar nos dois 
ginásios simultaneamente cerca de 4 horas da manhã, fazendo bastante 
barulho e aterrorizando as famílias, que acordavam confusas e amedrontadas, 
sem saber o que estava ocorrendo. Os funcionários dos dois governos 
começaram a acordar as pessoas encaminhando-as aos ônibus, toda 
mudança foi feita às pressas e com bastante desorganização. 

166. A falta de planejamento conjunto e democrático para a transferência de 
milhares de famílias gerou muita confusão e conflito entre sem-tetos e poder 
público. Mais uma violação grave de direitos humanos, o poder público 
(prefeitura e governo estadual) insiste em não reconhecer a organização e as 
lideranças dos sem-tetos, desenvolvendo ações unilaterais.  

167. A desorganização e falta de planejamento foi tamanha que durante a noite do 
dia 01 de Junho, quando a transferência já havia terminado, havia cerca de 
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400 pessoas no acampamento provisório que não tinham barracas para dormir 
e se abrigar. Situação que perdurou cerca de 4 dias, algumas famílias 
dormiram no relento e outras se ajeitaram em casas de amigos. 

168. A transferência precisava ocorrer e era urgente sua realização, mas não da 
maneira como foi feita, com arbitrariedade e truculência, violando mais direitos 
e penalizando insistentemente as famílias já tão aterrorizadas pelo mesmo 
poder público que não lhes garante os direitos constitucionais.  

 

Criminalização dos Sem-tetos 
 

169. A Polícia civil concluiu e encaminhou no dia 28 de Abril à Justiça o inquérito 
que apurava venda de lotes pelos ocupantes, acabou indiciando 39 sem-tetos, 
na sua maioria lideranças, por formação de quadrilha, constituição irregular de 
loteamento, estelionato (venda de lotes), extorsão e crime contra a lei tributária 
(venda de material de construção na área sem recolhimento de impostos); 

170. A polícia civil investiga por inquérito criminal a atuação de políticos e 
lideranças religiosas, que segundo a polícia incitaram os ocupantes a resistir a 
ordem de reintegração de posse, num claro intuito de criminalizar todos os 
apoiadores dos sem-tetos. Estão sendo investigados os vereadores Maurício 
Beraldo (PSDB- presidente da comissão de habitação da câmara de 
vereadores), Elias Vaz (MTL, PSOL– membro da comissão de habitação da 
câmara de vereadores), Euler Ivo (PDT) e os deputados estaduais Mauro 
Rubem (PT– presidente da comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa), Izaura Lemos (PDT– presidente da comissão de habitação da 
assembléia) e Fábio T. (PcdoB). 

171. O delegado Waldir Soares de Oliveira, preside os inquéritos do Sonho Real, 
apresentou dados numa reportagem veiculada pelo O Popular no dia 29 de 
Abril, quando deixa claro a criminalização do MTL (Movimento Terra, Trabalho 
e Liberdade). Denuncia já condenando antecipadamente, que o movimento 
deu treinamento aos sem-tetos, ensinando-os a instalar barricadas, 
confeccionar bombas caseiras, gerenciar a área e implantar no local um poder 
paralelo ao Estado, “os sem-teto usaram técnicas de guerrilha,atípicas em 
ocupações como essa”. O delegado sugere, ainda, para impedir novas 
ocupações urbanas que o poder público restrinja o acesso da sociedade ao 
cadastro imobiliário do município onda constam informações dos grandes 
devedores de IPTU e ITU, tem pendência de impostos e das áreas que não 
cumprem a função sócio-ambiental.  

 
Plano Diretor 
 
172. No município de Goiânia não existe Plano Diretor regulamentado, de modo 

que não são previstos instrumentos de tributação progressiva e 
desapropriação de interesse social por descumprimento da função social da 
propriedade. Importa lembrar a pressão que vem sendo feita pelo Setor 
Imobiliário nos últimos dias para que seja aprovado o Plano Diretor com cem 
por cento de expansão urbana na cidade toda. 

173. O cumprimento do plano diretor da cidade sob a ótica do estatuto das 
cidades, propiciaria condições de habitação para as famílias em várias áreas 
de Goiânia. Existem cerca de 400 mil lotes vazios na grande Goiânia, sendo o 
déficit habitacional de cerca de 50 mil famílias. O levantamento preciso destes 
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dados possibilitaria uma política habitacional eficiente. No caso específico das 
famílias remanescentes do despejo do dia 16 de fevereiro, cerca de duas mil e 
quinhentas, deve ser feito um cadastramento pelo próprio movimento com 
auxilio das entidades de apoio, sendo as mesmas inclusas em atividades 
específicas e urgentes da prefeitura, para resolução do problema. 

174. É importante ressaltar que poderia ter sido observado o disposto no 
Comentário Geral n° 7 sobre Direito à Moradia Adequada. 

175. Foi constituída uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) na Câmara 
Municipal de Goiânia para investigar a dívida com IPTU e ITU de proprietários 
de grandes quantidades de imóveis. O presidente da comissão é o vereador 
Mauricio Beraldo e relator é o vereador Elias Vaz. A comissão objetiva 
identificar os mecanismos utilizados por proprietários para driblar as dívidas 
com os impostos e apurar as denúncias de prescrição e não cobrança do IPTU 
e ITU para grandes propriedades urbanas.  

176. No dia 15 de Abril foi realizada a primeira reunião em Goiânia da Campanha 
dos Planos Diretores Participativos no Estado de Goiás, por iniciativa do 
Fórum Estadual da Reforma Urbana em Goiás e Ministério das Cidades, o 
objetivo é pressionar o poder público para implantar o plano diretor e a 
sociedade civil em participação da construção do plano. 

 
Testemunhas oculares das execuções são ameaçadas, agredidas e torturadas 
 
177. No dia 15 de Abril de 2005 (sexta-feira) uma das testemunhas oculares da 

execução do Wagner durante a ação do despejo violento, foi arbitrariamente 
presa do lado de fora do Ginásio Capuava, foi algemada e espancada, ainda, 
na presença de dezenas de sem-tetos. Foi levada até a viatura tomando tapas, 
socos e chutes, sendo conduzida até o 16º Distrito Policial na presença do 
Delegado de Polícia. Um tenente da PM a ameaçou dizendo que sabia onde a 
mesma podia ser encontrada e que estava “de olho” nela. O delegado fez 
pesquisa no computador e disse ao tenente que nada constava no nome da 
testemunha, sendo que poderia ser liberada. A testemunha ficou mais de dez 
minutos na delegacia, sendo que não teve seu depoimento colhido, nem do 
tenente da PM (condutor), tampouco foi registrado sua detenção e os abusos 
que sofrera. No mesmo dia, a sogra da testemunha recebeu uma ligação de 
um homem não identificado que fez varias perguntas e ameaçou a 
testemunha. A mesma viatura com os mesmos policiais que efetuaram as 
agressões e a detenção continua a rondar o ginásio onde a testemunha se 
encontra. Foi prestado depoimento diante do Procurador da República Dr. 
Cláudio Drewes, coordenador da subcomissão do CDDPH no dia 25 de Abril. 

178. No mesmo dia, o procurador, ouviu, ainda, outra testemunha ocular da 
execução do Wagner, que recebeu, também, um recado por ligação recebida 
por sua filha de um homem, que se identificando como policial federal, fez 
várias perguntas a filha da testemunha e pediu confirmação de endereços e 
telefones. 

179. São testemunhas protegidas pelo CDDPH que vêm sendo ameaçadas e 
agredidas por policiais militares, numa demonstração clara de abuso de poder 
e truculência, para que os crimes cometidos não sejam apurados e punidos, 
que a impunidade prevaleça.  

180. É evidente a necessidade da federalização das investigações e do julgamento 
do caso. 
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181. O procurador geral do Estado, João Furtado de Mendonça Neto, declarou 
através de nota veiculada na página na internet do Governo Estadual 
(www.goias.gov.br dia 05/05/2005), que iria representar ao Ministério da 
Justiça contra a Polícia Federal e o Ministério Público Federal regional Goiás, 
por estes órgãos estarem investigando criminalmente os crimes cometidos 
durante o despejo forçado e violento. É mais uma demonstração cristalina na 
parcialidade e do envolvimento dos órgãos estaduais com a impunidade dos 
responsáveis pelas violências praticadas.  

182. O Ministério Público Federal (MPF), através de nota publicada na página na 
internet da instituição, rebateu os argumentos do Procurador Geral do Estado. 
Esclarecendo que foi nomeada, por resolução do Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), uma Subcomissão para apurar as 
violações a Direitos Humanos, durante as operações policiais, composta por 
membros do MPF e do MPE. Para tanto foi instaurado um inquérito civil 
público (nº 1.18.000.002874/2005-24). O MPF tem o dever constitucional de 
acompanhar e fiscalizar as apurações dos órgãos estaduais, zelando para que 
a impunidade não prevaleça, podendo inclusive recomendar a federalização do 
caso. Na mesma nota, o MPF esclarece que “quem está realmente retardando 
respostas e, em razão do atraso, dificultando as apurações são as autoridades 
estaduais destinatárias das requisições do MPF”. Por fim, afirma que o MPF 
não entende como “invasivas à autonomia do Estado ou da Policia Civil do 
Estado de Goiás requisições assinadas por membros do MPF e MPE 
solicitando-se relação e fotos de alguns dos policiais militares que participaram 
da operação”. 

183. A Lei 4.319/64 reza em seu art. 6º que no exercício das atribuições que lhes 
são conferidas por esta lei, o CDDPH e as comissões de inquérito por ele 
instituídas poderão determinar as diligências que reputam necessárias e tomar 
depoimentos de quaisquer autoridades federais, estaduais, municipais, inquirir 
testemunhas, requisitar informações e documentos das repartições públicas, 
dentre outras providências. O desatendimento de tais requisições pode 
caracterizar crime (art. 8º, II, Lei Complementar nº 75/93 e art. 10 da Lei nº 
7347/85).  

 
Visita da coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Zilda Arns 
 
184. A coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Zilda Arns, visitou no dia 12 

de Maio os dois ginásios em que estão abrigadas as famílias sem-tetos. 
Criticou a lentidão e o descaso do poder público municipal e estadual em 
transferir daqueles ginásios as famílias desabrigadas. Cobrou a remoção 
rápida das famílias e a realização de exames de saúde nos sem-tetos, 
mostrando ser evidente a epidemia de sarna. Após a visita nos ginásios foi até 
o Paço Municipal e, em audiência com o prefeito Íris Rezende, reiterou as 
reivindicações, cobrando que as crianças continuem estudando e solicitou um 
programa de geração de emprego às famílias. 

185. Equipes da Pastoral da Criança, vêm realizando, um trabalho desde o mês de 
Abril nos dois ginásios, doando alimentos e ensinando as mães a preparem-
nos com a multimistura (alimentos enriquecidos de vitaminas).  

 

http://www.goias.gov.br/
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Nova visita do Subsecretário de Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 
República e demais entidades 
 
186. Dr. Amarildo Boeso, Subsecretário de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 
República, representantes do Ministério do Desenvolvimento Social, da 
Sociedade Brasileira de Pediatria e do Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
estiveram no dia 23 de Maio em Goiânia. Visitaram as famílias refugiadas nos 
dois ginásios de esportes e, ainda, na área provisória no Setor Grajaú. 
Afirmaram durante a visita que o quadro visualizado não foi muito diferente do 
que haviam constatado durante a ultima visita (dia 29 de Março), as condições 
insalubres e precárias continuam, agravadas pelo frio típico da época do ano. 
Tiveram audiência com o Dr. Saulo Bezerra, Procurador Geral do Ministério 
Público Estadual, pedindo agilidade para transferência das famílias para a área 
provisória, bem como, sejam garantidos os direitos das crianças e 
adolescentes ao estudo, saúde e atividades lúdicas.  

 
Ministério Público Estadual descumpre acordo e envia inquérito civil ao 
Delegado da 22ª DP 
 
187. No dia 18 de Maio, tomou-se conhecimento de que o Ministério Público 

Estadual (MPE), através da Dra. Laudelina Angélica Campanholo Amisy, 
Promotora de Justiça Criminal, enviou todos os depoimentos feitos pelas 
vítimas do despejo violento da ocupação do Parque Oeste Industrial, ao 
delegado Dr. Waldir Soares de Oliveira, da Vigésima Segunda Delegacia 
Distrital de Polícia, que está à frente do inquérito criminal. 

188. Este fato trouxe grande apreensão, visto que tinha-se a garantia dos 
Promotores de Justiça, Drs. Adriano Godoy Firmino, Fernando Braga Viggiano, 
Heráclito D`Abadia Camargo, Marcio Lopes Toledo, este quem coordenava a 
Investigação Civil Pública e da Dra. Laura Maria Ferreira Bueno, Procuradora 
Geral de Justiça do Estado de Goiás, que os depoimentos estavam sobre 
sigilo e que os mesmos a polícia não teria acesso. 

189. Foi com esta garantia que as pessoas se dirigiram de maneira espontânea 
até o MPE, para prestarem os seus depoimentos, visto que as mesmas não 
confiam na investigação feita pela Polícia Civil. 

190. A preocupação no momento é com a segurança das pessoas que foram 
ouvidas pelo MPE, e que em alguns casos foram “visitadas” por policiais na 
época em que se dirigiram ao MPE para depor. 

191. O estranhamento frente a este episódio, em que a Dra. Laudelina enviou todo 
o inquérito ao delegado, é que o fato não foi sequer comunicado a comissão 
formada pelo CDDPH, a qual inclusive o MPE compõe. 

192. Demonstração cristalina que o MPE está declinando de dar seqüência as 
investigações por ele iniciado, já que o mesmo sempre se mostrou contrário a 
possibilidade de federalização do caso, alegando estar apto, neutro e imparcial 
para acompanhar o processo todo.  

193. O MP acabou colocando em risco testemunhas imprescindíveis para 
identificar autores das violações cometidas, descumpriu acordo feito com os 
depoentes e com o movimento sem-teto e desrespeitou o regimento e as 
normas do CDDPH, já que fazia parte da subcomissão criada, que ainda tem a 
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tarefa de emitir relatório sobre a necessidade ou não da federalização das 
investigações e da competência para o julgamento das violações de direitos 
humanos. 

194. Na ocasião de Audiência Pública sobre Segurança Pública- “Dever do Estado, 
Direito e Responsabilidade de Todos”, realizada no dia 28 de Junho de 2005 
na Assembléia Legislativa proposta pela presidência da comissão de direitos 
humanos, o promotor de justiça (Ministério Público Estadual) Dr. Carlos Alberto 
Fonseca, Coordenador do Centro de Apoio Operacional Externo da Atividade 
Policial, comentou que o MP Estadual cometeu um erro ao remeter o inquérito 
civil a 22ª DP (Delegado Waldir Soares), reconheceu que o erro deu vazão a 
documentos que o próprio MP, vários promotores, tinham compromisso em 
não dar vazão. O promotor relatou, ainda, em tom de desabafo as dificuldades 
que os promotores do MP estadual que são da sub-comissão do CDDPH tem 
tido ao requisitar certas diligências (depoimentos, reconhecimentos, perícias, 
etc.) que não são cumpridas, conforme comprova transcrição da referida 
audiência pública (...) 
nós tínhamos uma investigação cível para a responsabilidade civil, e uma 
criminal, na Polícia Civil e no Ministério Público. O Dr. Márcio Toledo se 
compromissou com as testemunhas. Ao final ele remeteu para uma Promotora 
Criminal em caráter de sigilosidade, e numa falha de comunicação, – esse 
caso os senhores sabem que está com o Procurador-Geral de Justiça – 
acabou se dando vazão a esses documentos e que sabemos que havia 
um compromisso de não dar vazão.  
(...) 
que o CDDPH quando institui as suas subcomissões, e eu sou da 
subcomissão do Parque Oeste também, então não sei mais o que fazer para 
trabalhar, nem aonde eu dou mais ênfase, mas lá temos uma Lei Federal 
que dá poder de requisição ao CDDPH, e essa lei muitas vezes não é 
cumprida. Então, às vezes na reformulação, Excelência, seria o caso de 
colocar uma punição, mas uma punição criminal, não aquela desobediência, 
uma puniçãozinha de nada, que dá um TCO e não acontece mais nada, para 
as pessoas que, por acaso colocassem obstáculos à apuração de crimes que 
violam os direitos humanos, porque nós temos a Lei de Poder de Requisição, 
mas estamos requisitando e, às vezes, não é cumprido”. (Grifo nosso) 

 
Impasse e omissão na compra da área definitiva para assentar os Sem-tetos 
 
195. Sabe-se que no dia 10 de Maio foi assinado um novo Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC), pelo Ministério Público (MP) Estadual, representantes do 
Estado, Prefeitura, sem-teto, e Ministério Público Federal, ficando acertado 
que as famílias sem-tetos deviriam permanecer na área provisória cerca de 
120 dias, período em que a Prefeitura e o Governo do Estado viabilizarão 
assentamento definitivo em área de 32 alqueires no Jardim Itaipu, na região 
Oeste de Goiânia. 

196. O valor acertado no TAC foi de R$ 6 milhões para a área definitiva, dos quais 
R$ 3,6 milhões seriam arcados pelo Governo Estadual e R$ 2,4 milhões 
arcados pela Prefeitura de Goiânia. 

197. O primeiro passo foi aprovar a área no Jardim Itaipu como de expansão 
urbana, já que antes era área rural, porém, durante a sessão na Câmara dos 
Vereadores que aprovou a expansão urbana para o assentamento definitivo 
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dos sem-tetos, outros três vereadores oportunamente tentaram aprovar áreas 
de expansão em outros locais da capital que lhes interessavam politicamente, 
entre eles o Presidente da Câmara dos Vereadores, não lograram êxito. 

198. O presidente da Câmara dos Vereadores, o Vereador Cláudio Meireles (PL), 
colocou no início de Agosto sobre suspeita o valor do imóvel da área no Itaipu, 
alegando superfaturamento da mesma. 

199. O problema é que o presidente da câmara sempre foi contra a aquisição da 
área definitiva para abrigar os sem-tetos e sempre foi contra a luta por moradia 
dos ocupantes do Parque Oeste Industrial. Numa tentativa de última hora de 
impedir a compra e a transferência das famílias sem-tetos para a área 
definitiva. 

200. O presidente da Câmara encomendou uma nova avaliação da área pelo Creci 
(Conselho Regional de Corretores de Imóveis), que avalia a área em R$ 5,87 
milhões, pouco diferente do valor original. 

201. Outra nova avaliação foi feita pela Secretaria de Estado da Fazenda por 
pedido da Procuradoria Geral do Estado, que constatou que a área vale R$ 
5,25 milhões, contradizendo o acordo assinado pelo próprio Governo Estadual 
anteriormente, firmado no TAC, é o valor mais baixo apresentado até o 
momento, demonstrando a falta de cuidado e zelo com erário público pelo 
Governo Estadual, numa administração temerário com o patrimônio público. 

202. O proprietário do imóvel de cerca de 30 alqueires no Jardim Itaipu não aceita 
diminuir o preço firmado no Termo de Ajustamento de Conduta, quer os R$ 6 
milhões. 

203. A Procuradoria Geral do Estado (PGE) diante do impasse na negociação, no 
preço, do imóvel iniciou o processo de desapropriação com um decreto no dia 
16 de Setembro que declarou a área de interesse social. No dia 26 de 
setembro o Governo Estadual depositou judicialmente o valor de R$ 2,85 
milhões, valor correspondente a 16 alqueires do total de 30 do imóvel. 

204. O proprietário não negociou um pouco mais de 1 (um) alqueire que se localiza 
no centro do imóvel no Jardim Itaipu, onde hoje está a casa da antiga fazendo, 
bem como currais, cercas, etc. Certamente transformar-se-á numa área de 
especulação imobiliária quando o assentamento definitivo se efetivar. A área 
está avaliada hoje em cerca de R$ 450 mil. 

205. No dia 17 de Agosto de 2005 o Ministro das Cidades fez uma visita ao 
acampamento do setor Grajaú. Na oportunidade anunciou a destinação de R$ 
18,7 milhões para a construção de 2,5 mil casas aos sem-tetos, destinando R$ 
7,5 mil para cada moradia, fato noticiado pela imprensa local, Jornal O 
Popular- Dia 18/08/2005.  

206. O Governo do Estado prometeu o repasse de R$ 12 milhões do programa 
Cheque Moradia para a construção das casas das famílias despejadas, bem 
como as benfeitorias, como arruamento, água, energia elétrica, etc.  

207. O promotor de urbanismo, Mauricio Nardini, insiste em realizar um Estudo e 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/ RIMA), o que certamente atrasaria e 
muito o assentamento das famílias desalojadas, afirmou isso publicamente ao 
Jornal O Popular no dia 19/08/2005, na ocasião de uma visita a área 
acompanhado do Vereador Cláudio Meireles, presidente da Câmara, no dia 18 
de agosto de 2005.  

208. O promotor de urbanismo, Mauricio Nardini voltou a insistir nesse tema 
durante a audiência pública realizada durante a Missão da Relatoria Nacional 
para o Direito Humano à Moradia Adequada e Terra Urbana e a Relatoria 
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Nacional para os Direitos Humanos à Alimentação Adequada, à Água e à 
Terra Rural, chamadas relatorias da ONU no Brasil, Missão realizada nos dias 
28 e 29 de Setembro de 2005. Tentativa evidente de atrasar e mesmo impedir 
o assentamento definitivo das famílias sem-tetos em mais uma ação ideológica 
e desrespeitadora aos direitos humanos. 

209. No dia 27 de setembro de 2005 o proprietário da área onde será realizado o 
assentamento definitivo das famílias sem-tetos assinou a imissão de posse de 
parte do imóvel em favor do Governo estadual. Restava na ocasião a 
concretização da aquisição do restante do imóvel por parte da Prefeitura de 
Goiânia, responsável pela desapropriação e pagamento dos 14 alqueires 
restantes da área. O proprietário pretende, ainda, discutir judicialmente o valor 
do imóvel, requerendo o valor acertado no TAC de R$ 6 milhões. 

 
Situação precária do acampamento provisório do Setor Grajaú e mais sem-
tetos mortos pela omissão estatal 
 
210. Os números das famílias dos sem-tetos são: 1129 barracas, cerca de 5000 

pessoas, 1060 crianças, 80 idosos, 15 deficientes físicos, 20 gestantes, 5 
soros positivos de HIV/AIDS, 30 recém-nascidos, 85 doentes graves que 
tomam remédios controlados e precisam de tratamento, 3 doente graves de 
hepatite (risco de epidemia). 

211. A precariedade da situação persiste. A água fornecida pelo chafariz é usada 
para o banho, lavagem de roupas, para o uso na comida e para beber. 

212. São apenas 20 banheiros fornecidos pelo poder público, chamados banheiros 
químicos, para mais de 5000 pessoas. 

213. É fornecido às famílias alojadas, contragosto, no Setor Grajaú, às uma cesta 
básica. Para a grande maioria destas famílias o abastecimento alimentar é 
insuficiente pois, há famílias com grande número de crianças, além do que, os 
abrigos impossibilitam o preparo de alimentos pelo alto risco de incêndio. 
Registra-se vários dias de abastecimento alimentar, insuficiente para o 
sustento de muitas das crianças, especialmente no que tange ao fornecimento 
de leite.  

214. Não há atendimento à saúde regular. Não há um posto de saúde no Setor, 
tampouco na área, nem mesmo o fornecimento de remédios aos doentes. 

215. Faltam remédiosbásicos como antifebril, analgésicos, facilmente solucionados 
pelo acesso ao Programa de Saúde Familiar, amplamente divulgado pela 
mídia local ou ainda pela garantia de acesso ao Posto de Saúde mais próximo, 
impossibilitado porque aqueles moradores não podem comprovar seus 
endereços, já que, de fato eles não existem.  

216. Diante dessa situação indigna e subumana, há o risco do surgimento um 
surto endêmico de doenças infecto-contagiosas. Verdadeiramente aquela 
população está sujeita à contrair, em massa, hepatite, tuberculose e outras 
doenças associadas à insalubridade ambiental. (DST/ HIV/AIDS, hepatite B e 
C, tuberculose etc.). 

217. No dia 25 de Junho o bebê Vitória Maria Rodrigues (10 meses) morreu no 
HDT vítima de varicela (catapora). Ela era considerada um símbolo de 
resistência entre os sem-tetos, porque estava na ocupação quando despejo foi 
feito e ficou também 3 meses sub-alojada no Ginásio do Bairro Capuava, onde 
em condições insalubres, teve desidratação e um princípio de pneumonia.  
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218. No dia 27 de Junho o pedreiro Tomaz Pereira Batista (56 anos) sofreu uma 
crise aguda de asma e morreu por insuficiência respiratória a caminho do 
hospital. Não tinha remédios para tomar, não havia como fazer o aerosol, nem 
tampouco tinha médicos, enfermeiros, ambulâncias na área ou nas 
proximidades para lhe prestar socorro. 

219. No dia 04 de Setembro a Cruz Vermelha de Brasília realizou uma operação 
no assentamento provisório no Setor Grajaú, as equipes voluntárias prestaram 
atendimento dos principais problemas de saúde que afetam os sem-tetos. Na 
ação as seis equipes da Cruz Vermelha fizeram cerca de 50 atendimentos, 
privilegiando os mais graves. Os principais problemas constatados foram 
desidratação, infecções digestivas, de pele e doenças respiratórias agravadas 
pela poeira. A ação contou com apoio da Força Área Brasileira, do Corpo de 
Bombeiros de Goiânia e Brasília, numa clara demonstração de omissão e 
negligência de assistência à saúde as famílias desalojadas por parte do 
Governo Estadual e da Prefeitura de Goiânia. 

220. A Defesa Civil concluiu em 23 de Setembro de 2005 um levantamento no 
Acampamento provisório do Grajaú constatando a grande presença de 
crianças desnutridas, proliferação de doenças infecto-contagiosas, 
enfermidades provocadas pelas precárias condições sanitárias, alto índice de 
violência doméstica, índices crescentes de criminalidade. O relatório da Defesa 
Civil foi encaminhado para a Prefeitura de Goiânia e para o Ministério Público. 
No documento a Defesa Civil sugere que em razão da precariedade das 
condições de vida no acampamento a Prefeitura decrete situação de 
emergência no Setor Grajaú e tome as medidas preventivas necessárias ao 
restabelecimento de condição digna de vida, documento assinado pelo 
Coronel Claiton de Souza Coelho, informação divulgada pelo Jornal O Popular 
do dia 24 de setembro de 2005.Conseguir esse Relatório – muito BOM!!! 

221. O Relatório da Defesa Civil mostra a existência no local de 4 mil adultos, 85 
idosos, 786 crianças de até 5 anos e 982 crianças e adolescentes de 5 a 15 
abis vivendo na área do Grajaú. O relatório aponta que a constante falta de 
água, como de toda infraestrutura que garanta condições mínimas de moradia, 
torna o local totalmente insalubre. O tempo seco, a poeira, o forte calor dentro 
das barracas de lona (cerca de 50º) facilitam que as enfermidades se alastrem. 

222. A Defesa Civil verificou a existência de crianças com diarréia e problemas 
respiratórios, cerca de 80 delas sofrem com a desnutrição e desidratação, 
além de problemas urinários. São 8 casos de hepatite, 3 de tuberculose, 9 de 
derrame cerebral (AVC). Pelo menos 100 pessoas dependem do uso 
constante de medicação controlada.  

223. O quadro sanitário é crítico, propicia o surgimento e a disseminação de 
doenças transmitidas por vetores biológicos, como água, alimentos, poeira. 
São apenas 15 banheiros químicos e outros 16 construídos para cerca de 
6000 pessoas. 

224. Uma ventania que se iniciou na madrugada no dia 24 de setembro deixou 
mais de 800 pessoas desabrigadas, as lonas que cobrem os 1129 barracos 
são bastante frágeis e nesse período do ano quando iniciam-se as chuvas a 
ventania é bastante forte. 

225. No dia 25 de setembro por ocasião de uma forte chuva as famílias sem-tetos 
sub-alojadas no acampamento Grajaú, que estavam reerguendo seus 
barracos, cujas lonas foram arrancadas pela forte ventania da noite anterior, a 
situação ficou ainda mais complicada. Várias vias no acampamento provisório 
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ficaram totalmente alagadas, bem como vários barracos das famílias, 
especialmente aqueles (1/3 do acampamento) que estavam sem lona. Além da 
destruição de barracos, a chuva espalhou o lixo por todo espaço, a lama e o 
mau-cheiro torna a situação ainda mais degradante, com grandes 
possibilidades de se disseminar epidemias e causar uma catástrofe.  

226. O chefe da seção de operações da Defesa Civil, tenente Hélio Loyola 
Gonzaga Júnior, declarou ao Jornal O Popular no dia 6 de outubro de 2005, 
que as barracas de lona do Setor Grajaú não possuem condições de suportar 
chuvas fortes. Outro problema apontado pelo tenente foi o risco de sofrer um 
incêndio, considerando que as barracas são muito próximas e a fiação elétrica 
é feita de “gambiarras” e “gatos”, não regular.  

227. Mesmo com toda essa situação de desumanidade, insalubridade e 
indignidade, o Prefeito de Goiânia, Íris Rezende (PMDB), foi contra o relatório 
da Defesa Civil, mais uma vez o poder público municipal de forma populista e 
omissa não atende as necessidades básicas das famílias desalojadas. 

228. O Governo do Estado de Goiás realizou de 26 de setembro até 02 de 
Outubro, o oferecimento do Governo Itinerante no acampamento provisório do 
Grajaú. O programa incluiu atendimento médico de emergência, consultas 
médicas (oftalmologistas, ginecologistas, clínicos gerais e pediatras), 
odontológicas, privilegiando as mulheres com problemas urinários e 
ginecológicos, bem como as crianças com diarréia e pessoas com doenças 
infecto contagiosas e doenças de pele. O Estado ofereceu também alguns 
cursos profissionalizantes e de informática, além da expedição de documentos 
pessoais como carteira de identidade, de trabalho e CPF. Através de um 
programa assistencialista, pontual e bastante efêmero, o Governo estadual 
pensa estar resolvendo todos os problemas emergenciais dos sem-tetos, o 
que não procede, desde Maio de 2005 as famílias estão no acampamento do 
Grajaú e somente agora no final de setembro contam com um mínimo de 
ajuda. 

229. No dia 22 de outubro de 2005 uma chuva acompanhada de ventos fortes, 
danificou mais uma vez as barracas de lona das famílias sub-alojadas no Setor 
Grajaú. O vento, o peso da água, a falta de infra estrutura, a precariedade das 
barracas de lona, provocaram estragos, muitos barracos não resistiram e 
cederam, alagando o piso de chão batido, ficando totalmente em lama, 
alagando colchões, roupas, moveis, eletrodomésticos, a situação de 
precariedade continua. Em caráter de urgência minimamente seria necessário 
telhas e madeiras para reforçar as laterais e os tetos dos barracos. 

230. Na área provisória em que as famílias foram instaladas após a desocupação, 
inicialmente dois ginásios de esportes e atualmente Acampamento provisório 
do Grajaú, ocorreram mais 11 (onze) mortes decorrentes das condições 
insalubres, degradantes, desumanas de instalação e pela omissão estatal de 
prestação do direito humano à saúde.  

231. Em todo processo somam 14 (quatorze) sem-tetos mortos pela ação ou 
omissão do poder público. São 11 (onze) óbitos em decorrência da omissão na 
prestação à assistência a saúde as famílias sem-teto. São eles: Sônia Chaves 
Santos, de 36 anos, Jorivê Santos, 77 anos, Luiz Antônio, 61 anos, Cristiano 
Reis dos Santos, 28 anos, Vitória Maria Rodrigues (10 meses), Tomaz Pereira 
Batista (56 anos), Gilmar Rosa da Silva (42 anos), um pai de família (5 filhos) 
que sofreu um ataque cardíaco quando tentava conseguir uma lona para cobrir 
o barraco descoberto pela ventania e chuva forte, o bebê Elizeu Santos de 



233 

 

Oliveira (9 meses), os bebês de Acácia da Silva Cruz (25 anos) que estava 
grávida de 8 meses e de Maria Jaqueline Rodrigues da Cruz, que estava no 7º 
mês de gestação, as interrupções bruscas de gravidez ocorreram em Agosto e 
por causas semelhantes, ainda, não identificadas. 

232. Ao todo, foram 14 (quatorze) mortes, consoante revela a tabela abaixo: 
 
Tabela 1. – Número de pessoas mortas e ferimentos graves decorrente da desocupação do Parque Oeste 
Industrial em Goiânia/GO 

Ocorrências Quantidade 

Mortes ocorridas durante a Operação “Triunfo” 03 

Mortes ocorridas após a desocupação da área 11 

Feridos à bala 40 

Feridos à bala em estado grave 11 

Paraplégico 01 

 
233. A última morte no acampamento Grajaú foi a do bebê Elizeu Santos de 

Oliveira, de 9 meses, que residia com os pais e sete irmãos em uma barraca 
da quadra 5 do Setor Grajaú. Foi vítima de desidratação provocada por uma 
virose, noticiado pelo Jornal O Popular de 28 de outubro de 2005. 

234. O fato trouxe mais insegurança às famílias de sem-teto sub-alojadas no local 
desde maio. O receio das famílias é que mais crianças sejam atingidas pela 
virose, ou por outras doenças, como sarampo e catapora, agravadas nesta 
época de calor e seca e pelas precárias condições de vida em que se 
encontram os sem-tetos. 

235. Outro grande problema que agrava principalmente a saúde das crianças é a 
situação do leite distribuído pelo poder público que não tem lugar para ser 
armazenado, o que acaba fazendo com que as mães na falta total de 
condições materiais sirvam leite vencido aos filhos. Situação bastante crítica. 

236. Esse quadro e os números revelam o elevado padrão de violência que o 
próprio Poder Público pratica contra os trabalhadores em luta pelo direito 
constitucional à moradia.  

237. Demonstram, ainda, a forma discriminatória como são tratadas as populações 
mais carentes, com grave desrespeito à Constituição Federal, ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ao Estatuto do Idoso, à Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948 e outros tratados, bem como é um atestado da 
falência das ações do poder público, do estado democrático de Direito. 

 
PESQUISA E RELATÓRIO DA FIAN (Alimentação) 

 
A alarmante situação de saúde no acampamento: onde se proliferam doenças de natureza endêmica 
tais quaishepatite, meningite, catapora, sarampo, infecções dermatológicas, problemas cardíacos, 
etc., entre adultos e crianças devido ao padrão de vida subumano e à permanente tensão a que 
estão submetidas as famílias; Infligente situação de desnutrição das crianças do acampamento do 
Setor Grajaú: que se encontram abaixo do peso e altura, evidenciada por pesquisa realizada por 
entidades ligadas ao Conselho nacional de Segurança Alimentar – CONSEA e pela FIAN Brasil (doc. 
Anexo), devido às condições precárias de alimentação e vida, quadro que se revela ainda mais grave 
para as crianças de 0 a 2 anos, demandando imediata intervenção por parte do Poder Público; 

 
MISSÃO DAS RELATORIAS DA ONU  
 
239. A Relatoria Nacional para o Direito Humano à Moradia Adequada e Terra 

Urbana e a Relatoria Nacional para os Direitos Humanos à Alimentação 
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Adequada, à Água e à Terra Rural, fazem parte do projeto “Relatores 
Nacionais em Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (DHESC)”, 
coordenado pela Plataforma Brasileira DHESC, com apoio do Programa de 
Voluntários das Nações Unidas (UNV/PNUD/ONU) e da Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal; 

240. Essas duas Relatorias Nacionais realizaram uma Missão Conjunta à Goiânia 
nos dias 28 e 29 de setembro de 2005, atendendo à denúncia do Fórum de 
Apoio e Solidariedade das Famílias Sem-teto do Parque Oeste Industrial, que 
congrega várias entidades da sociedade civil goiana. A missão foi realizada 
com o apoio do Ministério Público Federal e Estadual; 

241. O objetivo primordial das Relatorias bem como a parceria com a Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, é contribuir 
para que o Brasil adote um padrão de respeito aos direitos humanos com base 
na Constituição Federal e nos tratados internacionais de proteção dos Direitos 
Humanos ratificados pelo país, através da nomeação de especialistas 
relacionados a direitos específicos (educação, saúde, alimentação, moradia 
adequada, trabalho e meio ambiente); 

242. Durante a missão, as Relatorias visitaram o acampamento do Setor Grajaú, 
onde as 1.129 famílias sem-teto foram alocadas pelo Governo do Estado de 
Goiás e pela Prefeitura Municipal de Goiânia. No local se reuniram com 
representantes do Ministério Público Federal e Estadual, com entidades 
representativas da sociedade civil goiana, representantes do Fórum de Apoio e 
Solidariedade das Famílias Sem-Teto do Parque Oeste Industrial e do Fórum 
Estadual de Reforma Urbana, conforme relatório preliminar em anexo 
produzido após a Missão; 

243. Durante a visita ao acampamento do Setor Grajaú, os Relatores constataram 
que já foram e ainda estão sendo cometidas violações aos Direitos Humanos 
das moradoras e moradores despejados do Parque Oeste Industrial; 

244. Constataram a prática de crimes eleitorais por candidatos às eleições 
municipais de 2004, tanto candidatos à Prefeitura, quanto à câmara dos 
vereadores, por meio de falsas promessas de regularização da ocupação da 
área do Parque Oeste Industrial, valendo do sonho da casa própria 
estimularam a permanência na área, a resistência à desocupação, 
manipulando eleitoralmente mais de 14 mil pessoas, inclusive fornecendo 
materiais de construção, acabaram não garantindo a regularização, nem o 
efetivo atendimento habitacional das famílias, tampouco a segurança diante do 
deslocamento forçado das mesmas, conforme traz o relatório da Missão; 

245. Constataram a prática de violência contra as famílias despejadas durante as 
operações policiais (Operação Triunfo e Operação Inquietação), revelando a 
prática violenta e arbitrária da polícia, que no ato do despejo utilizou armas de 
fogos, torturou homens, mulheres e idosos assassinou Pedro Nascimento da 
Silva (27 anos) e Wagner Silva Moreira (21 anos) e deixou Marcelo Henrique 
Ventura paraplégico. Constataram que algumas das vítimas ainda apresentam 
marcas da violência física que sofreram na época; 

246. Constataram que até a realização da Missão não havia qualquer 
responsabilização das autoridades coatoras, tampouco, a indenização das 
famílias vítimas da violência policial; 

247. Constataram a destruição dos bens das famílias ocupantes, durante a 
operação triunfo (reintegração de posse) foram destruídas mais de 3 mil casas 
(madeira, alvenaria, lona, etc.) e juntamente com estas quase todos os bens, 
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documentos e utensílios pessoais dos moradores, que até então não 
receberam indenização pelos danos materiais e morais que sofreram; 

248. O relatório da missão é veemente no que tange a violência institucional 
autorizada pelo poder público municipal, estadual e federal, traz que: 
A violência foi agravada pela omissão de autoridades federais, estaduais e municipais, que 
cientes do conflito iminente, não impediram o despejo nem ofereceram alternativa 
habitacional para as famílias, dando causa a uma das mais graves violações de direitos 
humanos ocorridas no Brasil nos últimos anos.A discriminação e criminalização das 
famílias sem-teto: omissão e violações cometidas pelas autoridades locais e estaduais 
que colocam em risco a vida de milhares de famílias de baixa renda ou sem renda 
alguma, pela estigmatização e difamação das famílias sem-teto promovidas pela grande 
imprensa goiana, que repercutem negativamente no cotidiano das famílias que não 
conseguem emprego por pertencerem ao grupo dos sem teto do Parque Oeste Industrial, não 
são atendidas no posto de saúde e tiveram que colocar seus filhos em escola separada das 
demais crianças goianas. (Grifo nosso). 

249. Constataram, como acima transcrito, a discriminação social e a criminalização 
que vêm sofrendo as 1.129 famílias sem-tetos sub-alojadas no Acampamento 
Provisório Setor Grajaú; 

250. Constataram que as autoridades competentes não providenciaram o 
atendimento habitacional, alojando cerca de 2.500 famílias em dois ginásios de 
esportes onde coabitaram cerca de 5 meses em local absolutamente 
inadequado para a moradia, nos ginásios ocorreram a morte de quatro 
pessoas devido as condições de insalubridades do local; 

251. Constataram a absoluta precariedade das “moradias provisórias” no 
Acampamento Grajaú que expoem às famílias a degradante situação de risco 
à saúde. Constataram, in locu, que na verdade o acampamento provisório diz 
respeito a barracos de plástico preto, que não resistem a um dia de chuva ou 
vento mais forte, que pela exposição ao sol a temperatura no interior das 
barracas se torna insuportável, o que tem causado diferentes tipos de doenças 
aos acampados (as); 

252. Constaram que no Acampamento do Grajaú configura-se um ambiente de 
absoluta insalubridade pelo tipo de material, pela falta de esgotamento 
sanitário, acesso a abastecimento de água adequado, ventilação e iluminação, 
o que motivou os moradores a improvisarem as próprias ligações para 
iluminação elétrica, estando os mesmos sujeitos a descargas elétricas, fato 
frequentemente registrado; 

253. Constaram que outro agravante é a exposição das pessoas, em especial as 
crianças, ao contato direto com esgoto a céu aberto. No local também não há 
banheiros em número suficiente. A existência de apenas 12 banheiros para 
1.129 famílias e apenas 2 pontos para tomar banho, exemplifica a falta de 
salubridade que afeta o quotidiano da vida dos acampados (as); 

254. Constaram que a sobrevivência nessas condições degradantes e de 
crescente tensão já deram, até a data da Missão causa a mais 6 mortes; 

255. Constataram que o Termo de Ajuste de Conduta assinado pelo Ministério 
Público do Estado de Goiás, pelo Ministério Público Federal, o Governo do 
Estado de Goiás e a Prefeitura Municipal de Goiânia, não foi cumprido, e até 
então constataram omissão do poder público quanto ao enfrentamento da 
situação emergencial em que se encontram as famílias despejadas; 

256. Constataram morosidade na conclusão das investigações criminais que 
investigam as responsabilidades das autoridades competentes pelos crimes 
contra os direitos humanos, bem como verificaram o não encaminhamento da 
reparação das vítimas das violações ocorridas. 
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257. A Missão alertou, ainda, o perigo da situação de risco das famílias sem-tetos 
no Acampamento Provisório do Grajaú, especialmente nesse período de 
chuvas: “que pode dar causa a uma previsível tragédia no local, caso não 
sejam tomadas as medidas necessárias para o atendimento emergencial que 
garanta a segurança das famílias nas moradias provisórias e o provimento de 
atendimento de saúde permanente, até a transferência das famílias para a 
área definitiva com adequada infra-estrutura”. 

258. O ministério público estadual por ocasião da missão das Relatorias da ONU 
ameaçou ajuizar ação civil pública contra Estado e Município de Goiânia 
pedindo a transferência das famílias acampadas no setor Grajaú para casas 
alugas (proposta refutada pelos sem-tetos que querem permanecer unidos), ou 
mesmo a construção de moradias provisórias no local atual com capacidade 
de suportar o período chuvoso, protegendo as famílias desalojadas, sem riscos 
para saúde e integridade das mesmas, diferente da atual situação dos 
barracos de lona.  

259. A Missão foi concluída por uma Audiência Pública convocada pelas Relatorias 
Nacionais, em parceria com o Ministério Público Estadual, realizada no dia 29 
de Setembro no auditório da sede do Ministério Público do Estado de Goiás. 
Contou com a presença de mais de 100 pessoas, entre elas representantes 
das famílias sem-teto, representantes de entidades da sociedade civil (Fórum 
de Apoio do Parque Oeste Industrial e Fórum Estadual de Reforma Urbana) e 
de autoridades públicas municipais (representantes do Prefeito do Município 
de Goiânia, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de 
Planejamento Municipal), estaduais (representantes do Governador do Estado 
de Goiás e da Secretaria das Cidades) e federais (representantes do Ministério 
das Cidades, Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Direitos Humanos). 

260. A Audiência foi um momento importante para externalizar preocupações 
sobre as violações ocorridas e, ainda, as que estão ocorrendo, além das 
Relatorias receberem documentos relevantes com estudos, denúncias e 
reivindicações por entidades da sociedade civil e do próprio movimento sem-
teto.  

261. O relatório da missão recomenda que as denúncias apresentadas sejam 
averiguadas, que sejam reparadas as violações de direitos que já foram 
praticadas, que sejam tomadas todas as providências necessárias em caráter 
emergencial para cessar as violações de direitos em curso, que seja garantida 
a efetiva proteção das famílias mediante a promoção de políticas públicas por 
parte da Prefeitura de Goiânia, Governo do Estado de Goiás e Governo 
Federal, que garantam um padrão de vida digno as famílias, evitando novas 
mortes, sob pena de responsabilização nas cortes nacional e internacional 
pelas violações de direitos já praticadas, em curso e futuras. 

262. Recomendou, ainda, a composição de uma comissão estadual de 
monitoramento das recomendações das relatorias nacionais de DH composta 
por: Ministério Público do Estado de Goiás e Ministério Público Federal, duas 
lideranças das famílias sem-teto do Parque Oeste, representante do Fórum de 
Apoio às Famílias Sem-Teto do Parque Oeste, Fórum Estadual de Reforma 
Urbana e Plataforma DhESC Brasil. No entanto, a articulação da comissão 
seria por conta do Ministério Público Estadual, que nada fez até então, logo, a 
comissão não existe. 
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CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA AS MORTES, 
LESÔES E ABUSOS DURANTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO PARQUE 
OESTE INDUSTRIAL 

 
263. A polícia civil encaminhou no dia 11 de outubro ao ministério público estadual 

o inquérito que apurou a morte dos dois ocupantes e lesões corporais graves e 
tortura contra outros 11 ocupantes durante a desocupação do Parque Oeste 
Industrial no dia 16 de Fevereiro deste ano. 

264. Foram indiciados 12 militares, entre eles o comandante-geral da Polícia 
Militar, coronel Marciano Basílio de Queiroz, que foi responsabilizado pela 
morte dos dois invasores, tentativa de homicídio contra 11 pessoas e pelo 
crime de tortura por parte de seus comandados durante a desocupação. O 
coronel Valdivino Esmeraldo Soares foi indiciado pelos dois homicídios e 11 
tentativas de homicídio; o tenente-coronel José Divino Cabral pela morte de 
Pedro Nascimento da Silva e cinco tentativas de homicídio; o tenente-coronel 
Carlos César Macário pela morte de Wagner da Silva Moreira e quatro 
tentativas de homicídio; o tenente Wendel de Jesus Costa pela morte de Pedro 
Nascimento da Silva e quatro tentativas de homicídio; o sargento Rorion Alves 
Martins e o tenente-coronel Edmon Cardoso da Silva foram indiciados por 
tentativa de homicídio. 

265. Os tenentes Lusdenes Rodrigues Alencar, Eduardo Bruno Alves e Diney 
Pereira foram apontados pela investigação da Polícia Civil como responsáveis 
pela prática de crimes de tortura, juntamente com o capitão Alessandri da 
Rocha Almeida, o único indiciado por homicídio doloso, que vitimou o operário 
Wagner. O capitão também foi indiciado por quatro tentativas de homicídio.  

266. O capitão Wilmar Rubens Alves Rodrigues, que comandava um grupo de 20 
militares que fazia a proteção do Posto Caramuru, foi indiciado pela tentativa 
de assassinato contra Marcelo Henrique Dias, que ficou paraplégico depois de 
ser atingido com um tiro nas costas. Os delegados Waldir Soares de Oliveira, 
João Carlos Gorski e Manoel Leandro da Silva foram os responsáveis pelo 
inquérito, fato divulgado pelo Jornal O Popular de 12 de outubro de 2005. 

 
CRIMINALIZAÇÃO DAS LIDERANÇAS DOS SEM-TETOS – PRISÕES POLÍTICAS 
E ARBITRÁRIAS 
 
267. Duas lideranças do movimento sem-teto, Américo Rodrigues Novaes e Josuel 

Feitosa, foram presas no dia 26 de Outubro de 2005, em cumprimento a 
mandado de prisão temporária expedido pelo juiz da 1ª Vara Criminal, Jesseir 
Coelho de Alcântara.  

268. Américo Novaes em uma prisão extremamente arbitrária, com caráter de 
perseguição política, foi indiciado como mandante da tentativa de homicídio 
praticada contra o capitão Ricardo Mendes (na época, tenente), baleado na 
região abdominal no dia 15 de fevereiro durante a Operação Inquietação, não 
se sabe precisar realmente se o disparo que atingiu o militar veio do lado dos 
sem-tetos ou da própria Policia Militar.  

269. A outra liderança NOME Josuel Feitosa foi indiciada como o autor do disparo 
que atingiu o militar. 

270. Os delegados Waldir Soares de Oliveira, Manoel Leandro da Silva e João 
Carlos Borges, responsáveis pelas investigações sobre a desocupação do 
Parque Oeste Industrial, sustentam que seis testemunhas, apontaram Américo 
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como sendo o mandante da tentativa de homicídio contra o capitão Ricardo 
Mendes. 

271. Segundo testemunhas, o autor do disparo teria usado uma arma de 
fabricação artesanal apreendida no dia da desocupação, 16 de fevereiro, pela 
PM. Fato este extremamente contraditório com outras provas e declarações 
dos próprios delegados, que sustentaram ao Jornal O Popular no dia 08 de 
Junho de 2005 que as armas apreendidas após a desocupação, nenhuma 
delas estava em poder de qualquer sem-teto, todas foram periciadas e 
constatou-se que nenhuma foi usada. Das dez armas de fogo apreendidas, 
cinco sequer tinham condições de uso, não atiravam. Logo, inicialmente se vê 
que não têm qualquer sustentação legal as novas declarações feitas, estando 
ilegal as prisões efetuadas. 

272. Segundo o delegado Waldir Soares de Oliveira, a arma não foi periciada 
porque tem o cano liso (sem ranhuras), assim, o exame balístico fica 
inconclusivo, mais uma vez sendo contraditório em suas declarações, Jornal O 
Popular 27 de Outubro. 

273. Os delegados responsáveis pelas investigações, sustentam que as prisões 
das duas lideranças eram imprescindíveis para a complementação do 
inquérito, para colher depoimentos, fazer acareações e, principalmente, 
segundo os mesmos, afastar os dois presos das testemunhas, que poderiam 
sofrer coações. 

274. As prisões são totalmente ideológicas e criminalizadoras, são prisões 
políticas, com o objetivo de coagir, enfraquecer, intimidar as famílias, o 
movimento, na sua luta pela garantia do direito constitucional à moradia. 

275. As supostas testemunhas que sustentam absurdamente os fatos narrados, 
coincidentemente tiveram graves problemas políticos com as lideranças das 
famílias sem-tetos, já que eram ocupantes do parque oeste e vendiam lotes no 
interior da ocupação, política condenada pelo movimento sem-teto. Logo, 
esses depoimentos não guardam sequer o mínimo de segurança jurídica, são 
totalmente inválidos, suspeitos, e toma-lo como provas inequívocas para o 
pedido e decretação das prisões é minimamente suspeito e equivocado 
juridicamente. Devido à inimizade das testemunhas com as lideranças presas, 
logo, não deveriam sequer ter sido aceitas como testemunhas, sendo seus 
depoimentos válidos somente a titulo de informação. 

276. Pesam, ainda, suspeitas que as testemunhas vêem sendo coagidas pelas 
autoridades policiais para incriminar e criminalizar as lideranças, para 
satisfazer uma vontade política dessas autoridades, como forma de compensar 
o indiciamento de algumas autoridades policiais pelas mortes, abusos, lesões 
e torturas praticadas durante a desocupação do Parque Oeste. 

277. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou liminar ao habeas-corpus 
que pretendia obter a liberdade das lideranças sem-tetos. 

278. Em 07 de Novembro de 2005, Américo Novaes conseguiu liminar em habeas-
corpus, concedido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nilson 
Naves e poderá responder o inquérito e ação penal em liberdade. O ministro 
entendeu que os elementos contidos nos autos indicam que a prisão cautelar 
de Américo Novaes é desnecessária e o flagrante ilegal. 

 
SESSÃO ESPECIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DIREITOS HUMANOS E 
HABITAÇÃO – 12 DE AGOSTO DE 2005 
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279. A Presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa 
realizou Sessão Especial em parceria com a Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados, na casa estadual no dia 12 de Agosto de 2005, 
pautando como tema principal o despejo forçado e truculento do Parque Oeste 
Industrial no dia 16 de Fevereiro de 2005. 

280. O Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, o 
Deputado Estadual, Mauro Rubem, iniciou a sessão lembrando que a 
Operação Inquietação não tinha nenhum embasamento legal, ressaltou, ainda, 
as várias tentativas em impedir o cumprimento forçado e truculento da 
reintegração de posse e o encerramento das negociações por parte do poder 
público39: 
“Mas, no dia 11 de fevereiro de 2005, essa operação iniciou usando inclusive 
munição de calibre nove milímetros. E o que nós vimos ali não eram cenas do 
Iraque, não eram cenas de guerra na Palestina, eram cenas no Parque Oeste 
Industrial, pagas com o erário público, patrocinadas com o dinheiro dos mais 
pobres que pagam impostos.  
E, na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2005, a ação da Polícia Militar se 
intensificou. Sendo que uma mulher passou mal, deixando sua filha de dois 
meses para trás tendo que ser tratada às pressas no Hospital de Urgências de 
Goiânia.  
Toda essa ação foi amplamente denunciada, sendo que no dia 14 de 
fevereiro de 2005, um conjunto de entidades capitaneadas pela 
Arquidiocese de Goiânia deu entrada no Ministério Público a uma 
representação pedindo para responsabilizar e proteger a vida daquelas 
pessoas que estavam ali, não estavam nem discutindo mais a 
permanência, ou seja, se ficariam lá ou não, mas essas entidades 
estiveram atrás do Poder Público e o Ministério Público foi cientificado 
há dois dias da desocupação de que o clima era o que vimos após a 
própria "Operação Triunfo", e no dia 15 essas mesmas entidades, nós 
procuramos a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, estivemos com o 
Subsecretário, Doutor Mário Mamede, e tomamos iniciativas profundas 
para evitar que o despejo forçado ocorresse e, no entanto, quando 
chegamos, no dia 16 de fevereiro, numa operação denominada 
"Operação Triunfo", a Polícia Militar, sob as ordens do Governo Estadual, 
protegida pela nossa chamada "Defesa do Direito" e, aqui, vamos discutir 
se a vida vale mais ou menos do que um latifúndio urbano, porque é isso 
que está em jogo, é isso que está sendo discutido na Assembléia Legislativa. 
Vimos, sob as ordens do Governo, através da Secretaria de Segurança 
Pública e do Poder Judiciário, despejar onze mil pessoas, quase doze mil 
pessoas utilizando um aparato de guerra e alcançaram o chamado êxito na 
operação. 
(...) 
Além das duas mortes, no mesmo dia 16, inúmeras pessoas ficaram feridas à 
bala, sofreram torturas físicas e morais, espancamento. Aqui, rapidamente, os 
senhores poderão ver que a polícia saiu chutando, batendo, espancando, 
aliás, o mesmo fato que foram feitos no despejo, como bem sabe do Gerente 
Executivo de Direitos Humanos 

                                                           

39Cf. Notas Taquigráficas da Sessão Especial na Assembléia Legislativa – Direitos Humanos e 

Habitação – realizada em 12.08.2005. 
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(...) 
Essa é a mesma polícia que parece que age violentamente só nos conflitos, 
mas está agindo nos momentos como este. 
(...) 
Tenha certeza de que a Corporação inteira não é assim, e quero acreditar que 
não seja mesmo. Tenho feito esforços como Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos para que isto não se alastre e não vire uma situação 
generalizada dentro da Corporação”. (GRIFO NOSSO) 
 

281. O Representante do Governador do Estado de Goiás, Sr. Oto Glória Filemon 
na ocasião de seu pronunciamento durante a sessão especial assumiu que a 
situação das famílias sem-tetos, ainda, está pendente, mas defendeu a ação 
do Governo Estadual, defendeu o chamado “Estado de Democrático de 
Direito”, apontou como responsável por toda a situação o status quo, retirando 
do poder público estadual a responsabilidade pelas violações de direitos 
humanos cometidas;  

282. O Sr. Oto Glória defendeu a atuação da Secretaria de Segurança Pública ao 
tratar das ocupações do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem 
Terra (MST) que segundo ele sempre buscou soluções pacíficas para resolver 
os problemas, isso não corresponde aos fatos, é só recordar que no dia 15 de 
Fevereiro o MST fazia uma marcha pacifica de Trindade à Goiânia e foi 
duramente reprimido, no cumprimento de uma ação processualmente 
incompetente no que tange a jurisdição, a ação policial feriu 6 sem-terras entre 
eles duas crianças. 

283. O representante do Governador do Estado de Goiás afirmou que no caso do 
Parque Oeste Industrial o que prevaleceu foi a intransigência, só não explicou 
a intransigência de qual dos lados, haja vista, o movimento sem-teto e as 
entidades e parlamentares apoiadores tentaram até o último momento realizar 
uma desocupação pacífica, tentaram e buscaram a negociação e foi o poder 
público, o próprio Governador quem deu por encerradas as negociações. 

284. O representante do Governador do Estado reconheceu que houve excessos 
da policia e que o nome da operação de reintegração de posse foi um erro. 

285. Vejamos alguns trechos do pronunciamento do Sr. Oto Glória40: 
Agora, em respeito a todas as pessoas que aqui estão e, principalmente, por essa situação 
ainda pendente, não resolvida, das pessoas que saíram do Parque Oeste Industrial, quero 
restringir-me aqui a dizer que nós, Governo, não optamos pela injustiça, nós optamos pelo 
Estado democrático de direito. O que nós apontamos como responsável por essa 
situação, Deputado, é o status quo. O status quo, que tem uma legislação que o reproduz, 
uma legislação que dá atribuições às instituições que também o reproduzem, inclusive o 
Parlamento; um status quo que devemos lutar, lutar com mecanismos apropriados para evitar 
esse tipo de deslinde.  
Agora, falo como segurança pública, temos uma experiência, a partir da gestão do Professor 
Jônathas Silva, com as ocupações do Movimento dos Sem-Terra aqui no Estado, que no início 
foi até incômodo para os dirigentes das polícias, porque acabava a ocupação antes de cumprir 
as liminares de reintegração de posse, havia sempre a discussão, o debate para resolver a 
situação de maneira pacífica, e foram inúmeras ocupações e desocupações pacificamente.  
... 
Infelizmente, no caso do Parque Oeste Industrial isso não foi possível, foram inúmeras as 
reuniões, inúmeras as propostas alternativas e a intransigência é que perdurou. 
.... 

                                                           

40Cf. Notas Taquigráficas da Sessão Especial na Assembléia Legislativa – Direitos Humanos e 

Habitação – realizada em 12.08.2005. 
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Então, os nossos comandantes têm, sim, lucidez, competência, são humanos que não 
impedem de qualquer autoridade cometer erros, erros que reconhecemos, nós 
reconhecemos que houve excesso, sim, houve, estão sendo apurados, os resultados vêm 
por aí 
... 
No inquérito foi envolvido mais de duzentas pessoas, várias pessoas vão ser indiciadas e eu 
quero crer que o processo vai avante.  
... 
Quero dizer que para a polícia também, isso foi um fato inusitado na experiência, foi reavaliada 
toda a operação. Isso não quer dizer que ninguém se arvora de ter feito as coisas com triunfo, 
o equívoco nesse nome todo mundo reconhece. Isso é coisa típica do militar, dominar as 
ações, a Polícia Federal faz isso. Esse erro foi já reconhecido”. (GRIFO NOSSO).  

286. Américo Rodrigues Novaes, uma das lideranças das famílias sem-tetos, 
durante a sessão especial ocorrida na Assembléia Legislativa foi incisivo em 
lembrar como a imprensa foi unanimemente impedida de acompanhar o 
cumprimento da reintegração de posse, a famigerada “Operação Triunfo”, 
exatamente para que não chegasse a toda população as bárbaras violações 
cometidas contra as famílias sem-tetos. Outra coisa ressalvada foi a fala do 
Secretario de Segurança Pública que afirmou à imprensa que somente os 
comandantes entraram com armas letais dentro da ocupação, o inquérito do 
MP e da própria Policia Civil já constatou que somente dos mais de 2500 
policiais, somente os kadetes (policiais que anda cursam a academia de 
policia) não usavam armas letais.  

287. Outra promessa do Secretário de Segurança Pública não cumprida foi que a 
ação de reintegração, o despejo, duraria de 10 a 15 dias, na verdade, como a 
própria imprensa noticiou a ação durou pouco mais de uma hora. Vejamos41: 
Quero deixar também registrado, que durante, e lembrar o fórum de apoio, as 
autoridades aqui que o Secretário Jônathas Silva, ele foi muito claro em todos os canais 
de imprensa, no rádio na televisão de que a imprensa participaria em todos os 
momentos daquela ação de desocupação do Parque Oeste Industrial. A imprensa teria 
acesso a todos os locais dentro do parque Oeste Industrial para registrar o que estava 
acontecendo. Houve uma articulação suja e barata por parte de algumas autoridades que 
estavam participando da desocupação, e disse que a imprensa teria que fazer um crachá, que 
ficava na saída do Parque Oeste Industrial, há mais de dois quilômetros, e com esse crachá a 
imprensa teria acesso à área do Parque Oeste Industrial. Quando a imprensa foi fazer o 
crachá, ela ficou retida do lado de fora, não podendo mais entrar na área do Parque 
Oeste Industrial, claro já sabendo de alguma coisa que poderia acontecer ali, que não 
eram boas aos olhos da população, as autoridades, da opinião pública, porque dessa 
forma estariam escondendo a sujeira que poderia acontecer, como aconteceu dentro do 
Parque Oeste Industrial. 
Outra coisa foi que o Secretário Jônathas Silva disse à imprensa que soldados que 
entrassem lá não usariam armas letais, não usariam armas de fogo, e já foi constatado 
que mais de 700 policiais estavam com armas de fogo no seu coldre, armados, para tirar 
dali os pais de família, mulheres grávidas, crianças, certamente não cumpriu com a sua 
promessa, e nós sabemos que numa situação de conflito pode haver alguma exaltação, 
como houve, e acontecer coisas como aconteceram, que foram mortes, pessoas 
baleadas, pessoas alvejadas, onde aconteceram duas mortes registradas oficialmente, um 
tetraplégico, que hoje não tem mais recuperação, onze feridos à bala na região do tórax, que 
não atiraram para matar, na região do tórax não era para matar. 
... 
Outra coisa, o Senhor Secretário disse que duraria de 10 a 15 dias a desocupação, ou 
seja, se eu estiver equivocado podem me corrigir, as famílias estava tranqüilas com 
relação a essa ação, porque seriam retiradas de forma pacífica e tranqüila, eu sei que o 
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vídeo não mostrou todas as cenas, mas está à disposição para quem quiser adquirir, as 
pessoas estavam com as bandeirinhas brancas, bandeiras brancas e Bíblia na mão, pedindo a 
Deus para não acontecer uma tragédia, pedindo a Deus para a desocupação ser pacífica, ou 
que a polícia não entrasse, porque acreditávamos piamente na palavra do Senhor 
Governador Marconi Perillo, quando foi muito claro, ele disse para nós, "Não entrará 
nenhum policial, se entrar será demitido", e nós acreditamos na autoridade máxima do 
Estado de Goiás, que é o Senhor Governador Marconi Perillo. 

288. Américo ressaltou ainda de como a promessa do Governador que a policia 
não entraria na área foi um elemento essencial para que as famílias 
acreditassem até a última hora que haveria negociação para desapropriar a 
área ou no mínimo uma saída negociada e pacífica42:  
Eu sei que naquele momento ele estava com boas intenções, se ele pode manter ou não o 
que ele prometeu é uma outra questão, mas as famílias acreditavam na palavra do 
Governador, por isso não saíram de suas casas, acreditando que até o último momento 
seria feita uma negociação, seria feita uma alteração nos planos e resolveria aquela 
questão. 
Então, isso explica os motivos, Oto, porque as famílias não saíram, elas estavam convictas de 
que a polícia não entraria ali, de que a polícia não entraria naquele local, não entraria para 
desabrigar as famílias. Então, elas ficaram aguardando essa posição, isso foi de forma 
unânime, eu não tenho nenhuma dúvida, porém não aconteceu o que ficou acordado, o 
que ficou prometido. 
Se o Governador Marconi Perillo tivesse feito da mesma maneira que ele fez ao nos convidar 
para ir até a presença do seu Governador no Palácio das Esmeraldas, lá no Centro 
Administrativo, se ele tivesse nos chamado, conversado da mesma forma com transparência, 
com sinceridade, com autoridade como ele colocou, teria resolvido a questão.  

289. A respeito das precárias situações enfrentadas pelos sem-tetos tanto nos 
mais de três meses subalojados nos Ginásios de Esportes, quanto no 
acampamento provisório do Setor Grajaú, Américo Noaves salientou43:  
Preso parecendo campo de concentração. Ficaram três meses nos dois ginásios, nesse 
período houve todas as tentativas claras e evidentes do Governo do Estado, isso aí é 
notório, para desarticular as famílias, não houve liderança que pressionou família para que 
ficasse dentro dos ginásios, não. Não tinham para onde ir, contrariaram o que a imprensa 
disse, que eram ricos, que eram poderosos, que tinham casa. Não tinham para onde ir, 
perderam tudo que tinham dentro do Parque Oeste e ficaram dentro dos dois ginásios e 
a imprensa teve que registrar, contrariando o que tinha dito anterior, que eram ricos.  
... 
Então, hoje, estão dentro do acampamento provisório, mais de quatro mil pessoas, 
homens, mulheres, crianças, idosos, estão dentro de suas barracas de lona preta. Então, 
continua a violação dos Direitos Humanos, continua o sofrimento, antes, durante e agora.  
... 
As famílias passaram por tudo isso e não desistiram ainda porque precisam da sua 
moradia”. (GRIFO NOSSO) 

290. Na Sessão Especial em questão, foi como representante do presidente do 
Tribunal de Justiça de Goiás, o Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual 
Doutor Ari Ferreira de Queiroz, juiz este, que se frise, chegou a atuar no 
processo civil de reintegração de posse do Parque Oeste Industrial, enquanto 
substituto, foi responsável pela ordem de prisão a 28 lideranças na véspera da 
desocupação truculenta, com o escopo de desarticular o movimento sem-teto, 
prisões essencialmente políticas. 

291. O juiz de Direito fez um pronunciamento bastante contraditório durante toda 
sessão especial, primeiro afirmou que falava em nome do Presidente do 
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Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Jamil Macedo, que suas 
palavras seriam as palavras do presidente44: 
“Antes porém de fazer as minhas considerações, quero agradecer ao 
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Jamil Pereira de Macedo, a 
quem pela segunda vez me honra com a designação para representá-lo, dada 
a sua impossibilidade de comparecer em razão de outros compromissos 
assumidos do alto do seu cargo na Presidência da Justiça do Estado de Goiás, 
confiando que nós temos, digamos, não a pretensão, mas pelo menos a 
incumbência de falar aqui algumas palavras que talvez fosse as palavras 
do nosso Presidente”.(GRIFO NOSSO). 

292. Em seguida, o juiz de Direito refutou a federalização das investigações e do 
julgamento das violações de direitos humanos praticados, alegando que o 
Judiciário é capaz, isento, imparcial para fazer o julgamento e promover 
justiça45: 
“O Poder Judiciário do Estado de Goiás está muito bem aparelhado; o Poder Judiciário do 
Estado de Goiás não vai atrás de ninguém, mas está à disposição de todos 
independentemente de conotação ou de posição social ou de posição econômica ou de 
posição cultural, seja ocupante, seja ocupado, seja invasor ou seja invadido, seja policial 
ou seja civil, o Poder Judiciário está à disposição de todos. Temos absoluta estrutura, 
conhecimento técnico e capacidade para resolver esses problemas. Está aí, por que não, de 
modo algum, com a expressão chamada "federalização do tratamento do Parque Oeste 
Industrial". (GRIFO NOSSO) 

293. Ao pronunciar-se sobre as mortes, as violações, os crimes praticados pelo 
poder público, tentou isentar todos, o Governo do Estado de Goiás, a Polícia 
Militar, o Poder Judiciário, numa clara demonstração ideológica, antecipando 
seu posicionamento, logo, não há que se falar em isenção, imparcialidade do 
poder judiciário, passa a culpar e criminalizando diretamente o próprio 
movimento sem-teto, defendendo que toda culpa foi unilateralmente das 
famílias sem-teto e logo mereciam e merecem ser punidos pelos “ilícitos” que 
praticaram.  

294. O juiz esqueceu-se que o direito de propriedade dos sem-tetos também foi 
desrespeitado quando a ação de reintegração derrubou todas casas e destruiu 
milhares de bens moveis que estavam dentro das casas, dos barracos, muitos 
destes de valor moral irreparáveis (cartas, documentos, presentes, fotografias, 
etc.)46: 
“E, a questão das mortes, que é o segundo aspecto que destaquei aqui, as mortes que 
ocorreram durante a operação de desocupação, também não podemos imaginar que 
seja atribuída a responsabilidade ao Poder Judiciário e, muito menos, aos policias do 
Estado de Goiás. 
Vivemos num Estado de Direito em que existe o direito à moradia, também existe na 
mesma Constituição e no mesmo dispositivo constitucional existe um direito de 
propriedade que também deve ser respeitado. 
Vivemos num Estado, num País capitalista em que as pessoas não têm que ter 
vergonha, não têm que ter medo de ser ricas. 
As formas como conseguiram para alcançar as suas riquezas, essas podem ser questionadas, 
e devem ser questionadas e devem ser punidas se não foram de forma lícita. 
Mas, as pessoas que adquiriam seus bens de forma lícita, elas têm que ser protegidas. 
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Eu não tenho terra em lugar nenhum, infelizmente, por enquanto não tenho terra nem no 
cemitério, mas se tivesse terra no cemitério ou em qualquer lugar que tivesse e alguém 
a invadisse, eu iria ficar muito bravo e exigiria também a desocupação”. (GRIFO 
NOSSO) 

295. O magistrado chega ao absurdo jurídico de defender que a reintegração de 
posse fosse cumprida a qualquer custo, que os sem-tetos fossem retirados a 
qualquer preço, como se não tivesse falando de seres humanos, homens, 
mulheres, crianças, idosos. Então, declara publicamente seu posicionamento 
ideológico, antecipando, também, como fala pelo próprio Tribunal de Justiça, a 
resposta que o Judiciário goiano dará ao processo que investiga os crimes 
praticados pelos policiais durante a desocupação, que é a impunidade. 
Cumprimenta, solidariza-se e chega a parabenizar a Polícia Militar pela ação 
de desocupação violenta que promoveu. Contradizendo-se chega a 
culpabilizar o poder público estadual pela demora no cumprimento da decisão 
de reintegração de posse47: 
“Ali estávamos diante de um conflito entre o direito de propriedade e um direito de moradia, e 
há uma decisão judicial que vencendo as instâncias do Poder Judiciário, vencendo os degraus 
abertos pela vias democráticas que são os degraus recursais, a decisão foi mantida por todas 
as instâncias e, portanto não havia outra alternativa a não ser cumprindo a Decisão 
Judicial e retirado a qualquer preço eu diria, as pessoas que resistissem à 
desocupação, que resistissem à ordem judicial. Sujeito a todas as críticas possíveis, 
mas eu não posso trair a minha consciência. 
Quero cumprimentar a Policia Militar do Estado de Goiás, quero cumprimentar a 
Secretaria de Segurança Pública, quero cumprimentar as autoridades constituídas, mas 
ao mesmo tempo criticar também pela demora na tomada de decisões, e neste 
particular quero criticar o Poder Executivo do Estado de Goiás, porque afinal de contas 
a ele é que cabe cumprir as decisões judiciais, quero criticar porque demorar 9 meses 
para tomar as providências finais foi talvez a situação mais grave que ocorreu. Se 
tivesse cumprido a decisão judicial logo que ela foi proferida, se não deixasse estimular a 
invasão, se não tivesse deixado que a política, que a campanha eleitoral das eleições 
passadas tivessem tomado o centro dos debates, talvez tivéssemos evitado lamentavelmente 
essas duas mortes. Evidentemente que uma morte que seja tem um preço impagável, mas 
diante das circunstâncias que chegou eu quero que o Comandante Militar do Estado de 
Goiás, olhe agora aqui para mim, Coronel Brasiliano de Queiroz, que sabe que a Polícia 
Militar de Goiás agiu como deveria ter agido, cumpriu a ordem judicial” (GRIFO NOSSO). 

296. Por fim, lembra-se, o representante do Tribunal de Justiça de Goiás – Dr. Ari 
Ferreira de Queiroz – contradize-se mais uma vez, mostrando como as 
palavras são usadas retoricamente para garantir um discurso supostamente 
neutro, imparcial, isento de igualdade entre todos, mas mostra-se 
profundamente ideológico, pela manutenção do status quo a qualquer preço, 
como o próprio magistrado afirmou. Definitivamente, este Judiciário não tem 
condições de julgar imparcialmente para efetivar a Justiça e punir os 
verdadeiros mandantes, culpados pelas mortes, torturas, lesões gravíssimas, 
omissões que causaram novas mortes e abusos cometidos antes da ação de 
reintegração, durante e após (atualmente)48: 
“Primeiro não elogiei massacre nenhum, em circunstância nenhuma. E se esse juiz já 
não teria acometido uma imparcialidade? Não se preocupe, porque não é esse juiz que 
atua no processo, se fosse ele não estaria aqui manifestando a sua opinião 
antecipadamente.” (GRIFO NOSSO). 
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297. A representante do Ministério Público de Goiás, Dra. Marilda Helena- Centro 
de Apoio Operacional de Defesa do Cidadão, defendeu o MP estadual como 
entidade independente, neutra, cumpridora da lei, fiscalizadora das ações 
abusivas do poder público. Relatou que viu num programa de televisão mais 
de dois mil policiais cometendo crimes, matando pessoas, para desocupar 
uma área que não cumpria sequer sua função social, nem pagava tributos. 
Relatou, ainda, a situação subumana das famílias que ficaram subalojados nos 
ginásios de esportes49: 
“(...) quando o Procurador-Geral de Justiça, Doutor Saulo, uma pessoa voltada todo o seu 
trabalho para a defesa dos Direitos Humanos, para a defesa dos interesses da sociedade, que 
é na verdade o objetivo da nossa atuação como diz a Constituição Federal, quando ele pediu 
que houvesse a minha interferência, houve uma reflexão que eu fui forçada a ter, depois de 
ver um programa, Deputado, na "Rede Record", eu fiquei estarrecida, eram dois mil policiais 
fortemente armados, desalojando e eu não sou de forma nenhuma, quero só insistir num 
ponto, não é discurso emocional não, mas desalojando mulheres, crianças, matando 
pessoas, para desocupar uma área privada que não desempenhava nenhuma função 
social, que estava e está até hoje, sequer impostos pagava à administração pública, 
como a lei determina.  
Mas, após ver aquele filme, eu resolvi que não poderia ficar alheia a tudo aquilo que estava 
acontecendo, eu me dirigi aos ginásios, Capuava do Setor Capuava, do Novo Horizonte e 
o que presencie me deixou ainda mais chocada, eram mulheres, crianças, eram seres 
humanos, que eram tratados, mas tenho a maior convicção, tratados como animais. 
(...) 
eu vi uma reportagem na "Record", e o Jornal "O Popular" também noticiava que dois mil 
homens aproximadamente, fortemente armados, fizeram a retirada das pessoas do Parque 
Oeste, e mortes aconteceram e com armas de fogo, ou seja, realmente excessos 
aconteceram. E, quanto eu disse nos dois mil homens, e por que é que não se usa para 
retirar de moradias, de invasões milionárias, ninguém aqui quer isso, eu só não quero 
que haja qualquer equívoco. O posicionamento do Ministério Público jamais será de 
violência, jamais será de dar mais valor à propriedade do que a vida. Só isso.” (GRIFO 
NOSSO). 

298. A promotora Marilda Helena reconheceu que as famílias sem-tetos foram 
ludibriadas pelas promessas feitas pelos políticos durante o período eleitoral, o 
que constitui crime, foram enganadas por políticos que não honraram os 
compromissos. Criticou, ainda, a parcialidade da imprensa corporativa local 
que só “podia” noticiar uma visão dos fatos. Declarou que as pessoas por 
serem pobres, foram usadas como massa de manobra, e para estas não 
existem direitos fundamentais50: 
“Mas, desconheciam que aquelas pessoas foram usadas em um momento político-
eleitoreiro ou eleitoral como melhor se queira, promessas foram feitas por vários 
candidatos que queriam que mantivessem nessa área, que ocupassem que edificassem 
moradia e que não seriam retiradas. 
Uma imensa covardia daqueles que fizeram compromissos e que não puderam e que 
não poderiam honrá-los, as pessoas quando tinham, por parte da imprensa, aquilo que a 
imprensa podia noticiar, não sabiam na verdade de muitos fatos que não eram noticiados e 
mais do que isso, porque não se arma a polícia com dois, três mil homens e não se retira 
pessoas que ocupam áreas milionárias nessa Capital, porque é fácil desalojar, matar 
pessoas que são mais carentes, que são muitas vezes usadas como massa de manobra, 
de interesses escusos, porque são pessoas que a elas os Direitos Fundamentais foram 
desprezados, foram esquecidos”. (GRIFO NOSSO). 
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299. A promotora reconheceu durante o seu pronunciamento a falha do MP 
estadual em impedir, punir as promessas feitas e não cumpridas, bem como, 
as operações ilegais “Inquietação” e “Triunfo”, não só reconheceu como pediu 
publicamente desculpas por estas falhas, reconheceu a omissão do órgão 
estadual de fiscalização51: 
“Uma preocupação efetiva de que embora com muitos problemas e ainda com mortes, 
que não basta só o Ministério Público, hoje por mim representado, pedir desculpas a 
essas famílias. Dizer, que pelo menos nisso, Deputado, eu concordo. Todos nós falhamos 
com essas pessoas quando permitimos, quantas promessas foram feitas e não podiam 
e não foram cumpridas, permitir que policiais armados até os dentes retirassem 
mulheres, crianças, idosas etc., e matassem seres humanos. Permitir que essas pessoas 
não tivessem assegurados os direitos fundamentais, os mais elementares, saúde, que não 
tenham educação, muitas vezes não têm trabalho, profissionalização e lazer. Enfim todos os 
direitos que a constituição, uma carta cidadã veio prometer para todos nós”. (GRIFO NOSSO). 

300. Sobre o episódio da remessa do inquérito civil do MP estadual à 22ª DP 
(Delegado Dr. Waldir Oliveira) a promotora reconheceu mais uma vez a 
omissão, a negligência do erro do órgão estadual52: 
“Eu tomei conhecimento ontem, e lamentando, e já preocupada em tentar tomar algumas 
providências, soube, por parte do Procurador-Geral de Justiça, que o Procurador de Justiça 
na área criminal, porque eu tenho atribuições cíveis, ele estava com as investigações 
sigilosas, e não é Promotor da Comarca de Goiânia, e ao ser forçado a assumir outras funções 
havia remetido aquelas investigações à nossa Central de Inquérito Policiais. 
Segundo o Procurador-Geral, ele tomou conhecimento numa fase seqüente, ou seja, 
numa fase posterior, que a Promotora de Justiça que recebeu esses autos 
investigatórios havia remetido os investigatórios à Delegacia de Polícia, ou seja, à 
autoridade policial. 
Eu pretendo ir ao Delegado, conversar com ele, conversar hoje ainda com o Procurador-Geral 
de Justiça, com o Coordenador nosso da área criminal. O que eu pretendo neste momento é 
tranqüilizar mais um pouco as pessoas que fizeram os depoimentos sigilosos.  
(...) 
Eu gostaria imensamente tanto quanto todos os que aqui se encontram, que este 
episódio não tivesse acontecido”. (GRIFO NOSSO).  

301. Por fim, a promotora sugeriu a criação de uma legislação específica que trate, 
regule a ação policial durante ações de despejo, reintegração de posse, 
especialmente quando envolve sujeitos coletivos de direito53: 
“E nós precisamos de lei por parte deste Legislativo, que proíba operações de 
inquietação, como aquelas que foram promovidas pela Polícia Militar, quando tratou as 
famílias com a maior indignidade, quando fez a desocupação e estava fortemente 
armada, quando matou pessoas. Não é que não existam normas para proibir crimes, 
evidente que sim, mas a operação em si, nós não temos, Deputado Mauro Rubem, no Estado 
de Goiás, a exemplo do que já temos, a exemplo do que tem no Maranhão e em outros 
Estados, legislações específicas que proíbem a Polícia Militar de agir da maneira 
arbitrária como agiu em Goiás, com as conseqüências sinistras que temos (...)” (GRIFO 
NOSSO).  

302. O representante da Relatoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da 
Terra, representante do Deputado Federal, João Alfredo, o Assessor Doutor 
Marcos Rogério Lopes, afirmou que o relatório da Relatoria da CPMI da Terra 
aponta para as responsabilidades do Poder Executivo, Judiciário e Ministério 
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Público em todas as violações cometidas durante todo o processo e, ainda, 
presentes. 

303. Sobre a função social que a propriedade do Parque Oeste não cumpria e a 
respeito da interpretação judicial, o Dr. Marcos Rogério salientou54: 
“(...) No que diz respeito ao Poder Judiciário, é por conceder uma liminar, por reintegrar a 
posse de uma propriedade que descumpria a Constituição Federal. A mesma Constituição que 
garante o direito de propriedade exige o cumprimento da função social. A função social não é 
uma mera obrigação, 
(...) 
a função social integra o direito de propriedade, e a propriedade que não cumpre a 
função social não tem proteção possessória, ou seja, a liminar e o processo de 
reintegração de posse não se justificam no episódio. 
(PALMAS) 
E aí eles reivindicam a lei. Mas, o que é a lei? A lei é algo escrito, em que eu leio uma 
coisa, outra pessoa lê outra coisa. Depende da interpretação que se dá à lei, e 
interpretação é visão de mundo, é lado. Interpretação é concepção. Então, imaginar que 
família rica, como bem ressaltou o Juiz, teria o direito de ver despejados, desocupado 
arbitrariamente, expulsas daquela região aquelas quatorze mil pessoas. 
Na nossa concepção, na concepção dos juristas progressistas, do Ministério Público, 
materializado em cartas, Ministério Público de São Paulo, materializado numa carta de 
Ribeirão Preto, essa concepção, essa interpretação viola a carta maior que integra o estado 
democrático de direito. A responsabilidade do Ministério Público, salvo melhor juízo, houve 
uma ação de improbidade administrativa, exigindo que o Secretário cumprisse a ordem 
judicial”. (GRIFO NOSSO). 

304. No que tange a responsabilidade do Poder Judiciário sobre todo o episódio55: 
“Eu gostaria de entrar nesta questão específica do cumprimento da ordem. O Poder 
Judiciário é um poder independente do Poder Executivo, o Judiciário ao determinar uma 
desocupação a rigor, nós defendemos isso rigorosamente, deve ter atendido a sua 
manifestação, a sua solicitação. O Judiciário não manda o Executivo desocupar, quem 
cumpri a liminar é o Oficial de Justiça, o Judiciário solicita reforço policial, e o 
Governador a rigor, deve atender, mas ele pode não atender. E se ele não atender, a própria 
Constituição estabelece um mecanismo que é a Intervenção Federal no Estado, para cumprir 
especificamente aquele ato”. (GRIFO NOSSO). 

305. Sobre a responsabilidade do Poder Executivo, o assessor da Relatoria da 
CPMI da Terra foi incisivo em apontar o Governo do Estado de Goiás como o 
grande responsável por toda tragédia ocorrida, primeiro porque sucumbiu e 
atendeu as pressões imobiliárias, segundo foi a polícia militar subordinada ao 
Governo Estadual que praticou diretamente os excessos durante as 
operações56: 
“A gestão do Governador Marconi Perillo, é duplamente responsável na nossa variação, 
primeiro por fazer a opção por atender a essa reinvidicação, ouvindo o clamor dos 
setores do mercado imobiliário especulativo, obviamente, da grande imprensa, e 
também é responsável pelos os excessos cometidos durante a operação. Há uma dupla 
responsabilidade. Nós não estamos defendendo que o Governador não atenda a solicitação 
do Poder Judiciário, muito pelo contrário, nós defendemos que o faça, mas em situação 
absolutamente excepcionais, quando envolve a integridade física de milhares de pessoas; 
quando há uma negociação em curso; quando há um acordo a ser firmado; quando há 
necessidade de políticas públicas; quando há um direito humano fundamental que está 
sendo veementemente violado, diante de uma área que não cumpre a função social, e 
que não merece a proteção possessória, diante de uma liminar injusta, em situações 
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absolutamente excepcionais. O Poder Executivo tem toda a legitimidade de não atender 
essa solicitação. E, o povo que o julgue nas próximas eleições, se ele deve ou não ser 
reeleito, ou fizer o seu sucessor, porque não cumpriu a ordem judicial. Paraná é um exemplo 
(...) 
Gostaria de finalizar dizendo, ou melhor, fazendo uma pergunta, a operação de desocupação 
foi Operação Triunfo, mas o que é efetivamente triunfo nesse episódio? Nós não podemos, na 
minha concepção, deixar de considerar que triunfou foi a especulação imobiliária, 
triunfou o interesse da família privada, triunfou o modelo de propriedade privada, que 
nega o direito à vida e todos os direitos humanos, triunfou a força, a brutalidade e o 
autoritarismo. 
A Operação Triunfo representou o fracasso do Estado democrático de direito, dos 
direitos humanos, do direito à vida, e eu, do fundo do meu coração, espero que o que 
triunfe após essa tragédia seja a justiça, com o assentamento definitivo das famílias e a 
punição dos responsáveis”.(GRIFO NOSSO).  

306. O Dr. Marcos Rogério Lopes entende que o episodio exige cumprimento da 
justiça e luta contra a impunidade, por tudo isso entende necessária a 
federalização, que é medida legal, constitucional, esta fortalecida pelo próprio 
pronunciamento do Juiz presente à Sessão Especial que representa o Poder 
Judiciário, representa o Tribunal de Justiça em Goiás que se solidariza com os 
excessos cometidos pela Polícia Militar 57: 
“(...) Fala-se em 700 policiais armados. O Secretário iniciou a sua defesa depois da 
ocupação, dizendo que não tinha ninguém armado. Na CPI ele disse: só os 
comandantes. Aí o vídeo mostra todo mundo armado.  
Ora, pelo menos excesso houve no caso concreto. Então, há uma dupla responsabilidade aí. 
Gostaria de finalizar dizendo, para atender as exigências de tempo, dizendo que a 
federalização, é medida que se impõe no caso concreto. Na minha avaliação como 
técnico, e esta também é a opinião do João Alfredo, menos pela atuação do Ministério Público, 
que vem desenvolvendo um trabalho que a gente considera adequado. Mas a própria fala do 
representante do Tribunal de Justiça, que é o representante do Poder Judiciário do 
Estado, a própria fala dele nos empurra para a federalização, porque ele olha pra a 
polícia e diz: Eu me solidarizo com vocês, acho que vocês agiram corretamente, não 
houve excessos. Espero que caso não haja federalização, que o Juiz que vai julgar os 
policiais, as autoridades responsáveis, não tenha essa mesma concepção. Por fim, se o 
Poder Judiciário reconhecesse, na pessoa dos seus representantes, no caso aqui quem 
representa o Poder Judiciário e o Presidente do Tribunal de Justiça, no caso representando 
pelo Magistrado, reconhecesse os excessos, fizesse um pedido de desculpas às vitimas. Muito 
provavelmente a tese da federalização se enfraqueceria. Mas no caso há aí uma relação direta 
entre o representante do Poder Judiciário e os policiais que serão julgados.  
Então, julgador e acusador estão ali numa solidariedade nesse episódio, por conta 
disso nós entendemos que a CPI já fez essa recomendação, que se deve adotar a 
federalização no caso em tela.  
(...) 
No caso da federalização, há algumas coisas que são importantes, a federalização entra no 
Direito Brasileiro, apenas em dezembro do ano passado quando foi promulgada a Emenda 
Constitucional nº 45, até hoje só teve um pedido de federalização, e ele foi feito no caso da 
Irmã Dorothy, que foi aquela freira assassinada lá no Pára. 
O ETJ entendeu que não era o caso de federalizar, o STJ disse neste caso não se deve 
federalizar, mas dentro dessa derrota da federalização há várias vitórias importantes, que no 
caso de Goiânia se encontra os requisitos, primeiro, o STJ entendeu que a federalização 
não é inconstitucional, ela é constitucional, ela é um mecanismo que deve ser usada 
quando for o caso, entendeu também que ela não precisa de lei para regulamentar, não 
precisa de outras leis para disciplinar o principio, decidiu também que a federalização, 
isso ficou claro em alguns votos, em alguns debates, que a federalização não usurpa o 
Estado, não viola a autoridade do Estado, a federalização é uma questão pontual, 
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específica, para que a União, representante do Governo Brasileiro, não seja acionada 
em Fóruns Internacionais. 
Então, diante de graves violações dos Direitos Humanos, a União deve pedir a federalização, 
e nesse caso não há violação dos direitos humanos maior do que o direito à vida, nós 
tivemos aí duas mortes reconhecidas, pelo menos mais duas que o relatório da CPI 
continua investigando para saber se inclui mais três mortes no Ginásio, mais duas depois do 
Ginásio, onze feridos à bala, um tetraplégico, enfim, vários direitos humanos que foram 
violados no caso em tela, por essa e outras razões a CPMI da Terra e o Deputado João 
Alfredo, particularmente, defende que seja federalizado”. (GRIFO NOSSO). 

307. Frei Marcos Sassatelli foi o representante do conjunto de entidades que 
fazem parte do Fórum de Apoio aos sem-tetos do Parque Oeste Industrial, 
reafirmou as violações aos direitos humanos praticadas contra as famílias 
sem-tetos, a ótica dos fatos sob a lenta da ética, a objeção de consciência 
enquanto uma excludente de culpabilidade em face de decisões judiciais 
injustas, ilegítimas e anti-éticas. Foi incisivo na negligência do MP estadual ao 
remeter a Policia Civil o seu inquérito civil58: 
“Eu quero, em primeiro lugar, dizer o seguinte: costuma-se dizer que todo ponto de vista é a 
vista de um ponto. O meu ponto de vista é a partir da ótica da ética e dos direitos humanos, 
da dignidade da pessoa humana, não a partir da ótica da lei no valor absoluto. Os 
Fariseus faziam isso, eles cumpriam todas as leis, a lei não tem um valor absoluto, a lei 
humana tem um valor relativo, não está acima da vida e da ética. 
Quero reafirmar, lembrando a carta minuta dos Direitos Humanos, que será entregue daqui a 
pouco a diversas autoridades, uma carta elaborada pelo fórum de entidades de apoio e 
solidariedade aos sem-teto. Quero dizer o seguinte, como na carta afirma, nessa história 
dos sem-teto do Parque Oeste Industrial, estão sendo violados todos os direitos 
humanos fundamentais: direito à vida; direito à moradia; direito da criança e do adolescente; 
direito das pessoas portadoras de necessidades especiais; direitos da mulher, direitos dos 
idosos; direito de alimentação e água; direito à saúde; direito ao trabalho; direito à 
independência do Judiciário; direito à liberdade e à independência da imprensa, que é o direito 
à comunicação. Todos os direitos fundamentais da pessoa humana foram gravemente 
violados nessa história toda. 
(...) 
Agora, no Ministério Público há gente que se empenhou como a Doutora Marilda. Mas houve 
um fato que desmoralizou o Ministério Público. Esse fato é o seguinte: diversas entidades 
ligadas ao Movimento dos Sem-Teto levaram para depor no Ministério Público pessoas 
que foram violentadas no despejo, levaram para depor porque o Ministério Público 
prometeu uma investigação paralela e sigilosa, porque as pessoas não tinham coragem 
de depor na Delegacia. Não confiava, mas agora foi quebrado o sigilo. 
Uma promotora pegou todo o material e mandou para a Delegacia, o Delegado Valdir, que o 
povo não podia nem ver... 
(...) 
Eu queria também lembrar o seguinte: a respeito daqueles que defendem a lei como valor 
absoluto. Existe hoje no mundo uma prática chamada objeção de consciência, que está se 
divulgando cada vez mais no mundo, inclusive para o serviço militar. E há Estado que 
reconhece a objeção de consciência, quando um jovem, por exemplo, não quer pegar em 
arma, não quer prestar o serviço militar. Está reconhecido no Brasil também.  
A objeção de consciência pode ser aplicada em outros casos também. Por exemplo, se eu 
fosse Secretário de Segurança, eu teria desobedecido, em nome da minha consciência, o 
cumprimento da liminar, mesmo que perdesse o cargo e fosse para a cadeia, mas ia dormir 
com a consciência tranqüila. E, duvido que o Secretário de Segurança esteja dormindo com a 
consciência tranqüila”. (GRIFO NOSSO).  

308. O Dr. Perly Cipriano, Sub-secretário de Promoção e Defesa dos Direitos 
Humanos, representando o Secretário Nacional de Direitos Humanos da 
Presidência da República, Dr. Mário Mamede, durante o seu pronunciamento 
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na Sessão Especial reconheceu os graves erros das autoridades envolvidas 
durante todo o processo, condenou as violações cometidas em face das 
famílias sem-tetos, especialmente as mais de 2 mil crianças. Apontou 
progressivamente que as ocupações urbanas não devem ser tratadas como 
problemas, mas sim como soluções ao problema de falta de moradia. Criticou 
a interpretação fria da letra da lei, a chamada subsunção, interpretação 
positivista. Por fim, falou na tragédia anunciada e da omissão do poder público 
estadual em procurar evita-la, bem como da comissão e subcomissão criadas 
para investigar as violações aos direitos humanos, vejamos59: 
“(...) Portanto, é ruim, as autoridades tem que assumir como um todo, devemos reconhecer 
falhas graves da autoridade , nós devemos reconhecer e ter ações para superar esse erro. 
Naturalmente eu vi o vídeo que por si só fala.  
Ele é trágico, a gente sente-se agredido. Mas imagino a agressão da esposa da pessoa que 
foi morta lá. Da mãe que ia receber a visita de seu filho e ele foi morto. Das duas mil crianças 
que ficaram sem escola. Há uma violação do estatuto da criança grave, há uma violação do 
estatuto do idoso grave, há uma violação de todos os direitos. 
Veja bem, vimos operação de guerra, doze mil pessoas dificilmente numa guerra 
consegue deslocar de uma região para outra, mesmo numa festa. Foi uma operação 
terrível. Mas não é necessário e,nem podemos achar que foi apenas um confronto entre 
a polícia e aquelas pessoas que ocuparam, há mais culpados nessa situação.  
Primeiramente, o Brasil tem uma tradição ruim, é o de achar que algumas soluções são 
apontadas como problemas, a ocupação urbana e rural, as favelas, a população de rua. 
A gente diz, é um problema, mas essa é a solução que os humilhados e ofendidos 
encontraram para sobreviver. 
(....) 
Mas temos que ter muito cuidado quanto falamos na questão do julgamento. Tiradentes foi 
preso, julgado, condenado e esquartejado dentro da legislação. Ninguém, hoje, faria isso mais, 
reflete que a lei sofre mudanças. Os escravos eram comprados e vendidos, e quando fugiam 
os caçadores ia caçá-los em nome da lei, e eles eram açoitados nas praças da lei. Ninguém 
faz isso hoje. Então, nós percebemos que a lei mudou, e está em mudança, e nós queremos 
que ela mude sempre. 
(...) 
Eu não quero que se faça nenhuma invasão em bairro rico, mas, também, não podemos 
aceitar que faça invasão nas comunidades pobres.  
(...) 
eu quero ressaltar que o Deputado Mauro Rubem, ele, antes da tragédia anunciada, 
porque foi uma tragédia anunciada, antes disso, ele esteve lá na Secretaria juntamente 
com uma comissão de moradores e de lá, o subsecretário na época, Mamede, Secretária 
adjunto, falou com o Governador, ligou para o Tribunal de Justiça, com o Presidente do 
Tribunal de Justiça, tentou falar com o Prefeito, não foi possível, mas falou com o Vice-
Prefeito da preocupação da tragédia que se anunciava e fomos confortados de que não 
haveria esse despejo, muito menos a noite. Esse dado nós recebemos, e estivemos aqui e 
no dia da tragédia, o Ministro Nilmario aqui esteve junto com a Doutora Ela Wieko, que é 
Procuradora, ela aqui esteve também e o Conselho dos Direitos Humanos recebeu 
documentos encaminhados pelo Deputado Mauro Rubem, juntamente com as famílias das 
pessoas desalojadas, e constituiu uma Comissão Doutor Cláudio Drews, que coordenou essa 
Comissão, juntamente com o Doutor Percilio, que é representante da OAB-Federal, Doutor 
Humberto. A comissão veio aqui, fez um levantamento e ficaram impressionados com a 
quantidade de violação dos Direitos Humanos. Posteriormente criamos uma subcomissão bem 
maior, que é constituída pelo Doutor Fernando Braga Virgiano, Coordenador do Centro de 
Apoio Operacional Criminal do Ministério Público do Estado de Goiás, apelo Doutor Carlos 
Alberto Fonseca, Promotor de Justiça do Estado de Goiás, Adriano Godoy Firmino, Promotor 
de Justiça do Estado de Goiás, Daniel de Rezende Salgado, Procurador da República do 
Estado de Goiás, e Doutor Cláudio Drews, esse que já havíamos citado”. (GRIFO NOSSO). 
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309. A Doutora Lúcia Moraes, Relatora da Plataforma dos Direitos Humanos, 
Econômicos, Sociais e Culturais (DHESC) à moradia Adequada e à Terra 
Urbana, criticou a ausência dos deputados estaduais durante a sessão 
especial, delineou sobre o direito à moradia digna, a especulação imobiliária 
praticada na área do Parque Oeste Industrial, e pediu agilidade para o 
assentamento definitivo das famílias60: 
“Quero lamentar também a falta, a não presença dos Deputados, aqui, porque a importância 
desses Deputados, eles são os nossos representantes legislativos. Então, quer dizer, são os 
representantes que estão aí elaborando, aprovando as leis que deveriam ser cumpridas.  
(...) 
Então, o direito a moradia não deveria ser um direito só respaldado por lei, mas, sim, um 
direito de sobrevivência do ser humano, um direito de sobrevivência de uma vida como um 
todo. Mas é importante já que nós temos todo esse conjunto de leis, que o direito à moradia, e 
quero frisar a importância dessa carta que nos foi entregue pelo Frei Marcos, da violação dos 
direitos aqui representados. Eu vou pegar a questão do direito à moradia, que é reconhecido 
em declaração e tratados internacionais, dos quais o Estado brasileiro é signatário. Entre 
outros, nós poderíamos destacar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais de 1966 e a nossa 
Constituição Federal de 1988, e outros pactos que tem por aí. Então todas essas leis, ela está 
explicito no Direito à Moradia, onde sim, ela respalda como lei, a segurança de termos um 
abrigo para morar. 
(...) 
É importante frisarmos, que hoje nós temos 80% brasileira morando na cidade. E 
praticamente grande parte das nossas cidades elas têm mais de 60 % da sua área 
urbana ociosa, como foi o caso do Parque Oeste Industrial aqui relatado anteriormente. 
Uma terra que estava lá, também colocamos muito como se essas terras fossem " terras 
de engorda", ou seja, o proprietário estoca essa terra esperando toda valorização que 
ele possa adquirir com aquela terra. 
(...) 
Vou pedir, aqui, ao Ministério Público, representado nesta Sessão pela Doutora Marilda, - e foi 
ela quem assinou esse termo de compromisso que foi elaborado em maio, onde 
representantes de dezesseis instituições estavam presentes com quatro pessoas como 
testemunhas – que agilize o compromisso da construção das casas, do assentamento 
definitivo daquelas famílias.  
Aqui, na cláusula III desse compromisso consta: "O Estado compromete-se a adotar todas as 
providências necessárias para o serviço de infra-estrutura, incluindo água e energia elétrica 
nas redes públicas para as novecentas e trinta e quatro famílias que serão transferidas para 
área provisória, bem assim, o cumprimento das mesmas obrigações na área definitiva onde 
serão edificadas as moradias." Então, já temos um termo assinado onde se fixa esse 
compromisso de realização desse assentamento definitivo, de toda implantação de infra-
estrutura.  
Temos uma outra cláusula, a cláusula IV, que é muito importante. "O Estado compromete-se a 
conceder o denominado Cheque Moradia, no valor de cinco mil reais, para cada família de 
baixa renda previamente cadastrada".  
Temos essas cláusulas, temos esse termo de compromisso que precisa... Temos, ainda, uma 
outra cláusula, VII: "O Estado e o Município comprometem-se a adotar, de forma imediata, 
providências necessárias à desapropriação da área definitiva, publicando no prazo máximo de 
cinco dias do decreto desapropriatório”. 
Bom, como se vê, isso tem mostrado a morosidade em que o Estado e o município está 
tratando esse caso, vem se discutindo amplamente, mas as soluções definitivas ainda estão 
muito aquém de ser conquistadas. E é importante colocarmos e convidarmos as 
autoridades e outras entidades para visitarem o assentamento do Grajaú, onde essas 
famílias estão abrigadas debaixo de lonas de plásticos, e sabemos que as condições 
climáticas e o plástico não propiciam uma habitabilidade adequada para a questão da 
vida. Além do frio que essas famílias estão passando, dentro de um a dois meses 
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estaremos entrando num período chuvoso, e como sabemos a implantação, a 
urbanização dessa área e a construção de duas mil e quinhentas casas, é um trabalho 
que não se faz em curto prazo. ” (GRISO NOSSO). 
 

310. Diante, do exposto, requer-se que: 
 

a. Seja determinada a desapropriação da referida área do Parque Oeste 
Industrial pelo descumprimento da função social da propriedade em 
conformidade com a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade; 

b. Seja desapropriada a área definitiva para que as famílias 
adequadamente cadastradas, sejam aí assentadas em cumprimento 
da função social da propriedade; 

c. Seja também garantida a integridade física, a vida e a dignidade de 
todas as pessoas envolvidas neste conflito; 

d. Sejam procedidas as punições cabíveis, responsabilizando as 
autoridades competentes diante de possíveis crimes por omissão 
aos direitos básicos para uma vida digna; 

e. Sejam penalizados os responsáveis pela ação de despejo forçado e 
violento (mortes, espancamentos, tortura e desrespeitos aos Direitos 
Humanos); 

f. Sejam federalizadas as investigações e a competência para os 
crimes contra os direitos humanos; 

g. Sejam encaminhados procedimentos de crimes de responsabilidade, 
crimes eleitorais, crimes comuns e de improbidade administrativa 
cometidos pelo poder público municipal e estadual. 
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