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RESUMO:  

O presente artigo procura fazer uma análise de um dos principais problemas que assolam a cidade 
de Águas Lindas de Goiás e sua população: a questão da violência. Esta problemática que sempre 
foi constante desde a época da emancipação (1995) agravou-se tanto que tem despertado a 
atenção dos governos de Goiás e Distrito Federal, bem como de alguns órgãos não governamentais 
e da população civil em geral, estando estes concentrando esforços no sentido de amenizar 
estaproblemática social que tanto assola este município nas também manifesta-se no Distrito 
Federal e em outras cidades do Entorno deste. 
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INTRODUÇÃO:  

Em praticamente nenhum lugar do Brasil aos pessoas conseguem 

morar sentido-se plenamente seguras. Isso pode ser claramente constatado 

observando-se o grande aparato tecnológico que as pessoas vêem utilizado para 

protegerem suas residências como cercas elétricas, câmeras, celulares com GPS, 

cães e grades de proteção. 

Estas medidas visam reduzir ao máximo o risco de tornar-se exposta 

a algum tipo de violência. 

Em Águas Lindas de Goiás, na medida do possível, a população toma 

todas estas precauções e outras mais como recolher-se aos seus lares cedo com 

medo de sair às ruas; grande parte do comércio fecha suas portas mais cedo que 

de costume, numa tentativa de prevenir algum tipo de violência. 

No entanto,todas estas medidas não têm sido suficiente para reduzir 
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a violência e ao que tudo indica medidas drásticas deverão ser tomadas para 

garantir a segurança que esta sociedade tanto anseia. 

A fundamentação teórica está embasada Em nossas sociedades, os 

sistemas punitivos devem ser recolocados em uma certa "economia política" do 

corpo: ainda que não recorram a castigos violentos ou sangrentos, mesmo quando 

utilizam métodos "suaves" de trancar ou corrigir, é sempre do corpo que se trata 

(FOUCAULT, 2010; p: 28). 

Gilberto Velho e Marcos Alvito que conceituam violência como sendo 

o uso agressivo da força física de indivíduos ou grupos contra outros. Para eles, a 

violência não se limita ao uso da força física, mas a possibilidade ou ameaça de 

usá-la. 

Luiz Alberto de Campos Gouvêa (1995) coloca que a segregação e a 

controle social no DF não se deram somente pela distante localização das cidades 

satélites do Plano Piloto, mas também pela tentativa de enviar os primitivos 

moradores para locais cada vez mais distantes, até que fossem transferidos para o 

entorno do Distrito Federal. 

Nilo Udalia conceitua violência como a agressão física que atinge 

diretamente o homem tanto naquilo que possui, seu corpo, seus bens, quanto 

naquilo que mais ama, seus amigos, sua família. 

Para Foucault os criminosos e em contrapartida o crime vem 

mudando de características no decorrer dos séculos, sendo que a miséria do povo 

e a corrupção dos costumes multiplicaram os crimes e os culpados. 

Emancipado em 12 de outubro de 1995 após um plebiscito2, o então 

Distrito conhecido como Parque da Barragem passou a constituir um dos 246 

municípios que formam o Estado de Goiás, sendo a partir de então denominado 

Águas Lindas de Goiás, em homenagem ao clube recreativo Águas Lindas que era 

utilizado como opção de lazer pelos proprietários de fazendas e chácaras desta 

localidade,passando então a fazer parte da Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entorno (RIDE) formada por 22 municípios. 

Apósa emancipação, o município passou a conviver com a  

 

2 - Até esta data a localidade pertencia ao município de Santo Antônio do Descoberto - GO. 
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intensificação de alguns problemas políticos, econômicos, ambientais e sociais, 

característicos de muitas das cidades do Entorno do Distrito Federal. 

No contexto político destacaram-se escândalos envolvendo o 

executivo local, principalmente na gestão do prefeito que foi acusado de infringir 

vários artigos da lei de responsabilidade fiscal. 

As denúncias foram feitas no programa dominical de televisão da 

Rede Globo, Fantástico, levando a até então desconhecida cidade a se transformar 

em objeto de atenção da mídia e da sociedade brasileira. 

Em consequência das denúncias, o prefeito eleito foi afastado e a 

cidade permaneceu sob intervenção do segundo semestre de 2002 a fevereiro de 

2004, quando o prefeito afastado retorna à prefeitura. No entanto sua credibilidade 

encontrava-se abalada, o que ainda provoca na população uma certa desconfiança 

em relação aos políticos que direta ou indiretamente estiveram envolvidos neste 

período crítico da história da cidade. 

Em termos econômicos, o que impulsionou o crescimento da cidade 

foi o processo migratório realizado por nordestinos, mineiros e remanescentes de 

outras unidades da federação residentes em uma das cidades satélites do Distrito 

Federal. 

Enquanto os "criadores de Brasília", arquitetos e 

políticos, foram exaltados, os trabalhadores, que na 

realidade deram o seu sangue para construir a cidade, 

foram "homenageados" comaremoção para várias 

cidades satélites, logo após a conclusão das obras nas 

quais estavam engajados no Plano Piloto (GOUVÊA, 

1995; o: 65). 

Motivados pelos baixos preços dos lotes e pela proximidade desta 

com o Distrito Federal3, muitos imigrantes passaram a residirem em Águas Lindas 

e a trabalharem no DF, uma vez que a cidade até os dias atuais não consegue 

absorver toda a mão-de-obra disponível, sendo que aqueles que não se deslocam 

para o DF trabalham no comércio local ou fazem parte do funcionalismo público. 

Noentanto, o crescimento e o consequente surgimento de novos  
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estabelecimentos comerciais proporcionou aos habitantes maior consumo interno, 

o que atraiu casas de vários tipos comerciais. 

Em contrapartida, o crescimento populacional desordenado fez com 

que áreas verdes fossem desmatadas aleatoriamente dando lugar a bairros que 

surgiram sem nenhum planejamento, inclusive sem infra-estrutura, como rede de 

esgoto4, e de saneamento básico, como a falta de coleta de lixo e depósitos para 

estes, falta de água tratada, o que de certa forma contribuía para que houvesse 

uma proliferação de doenças que acometia principalmente às crianças, mais 

susceptíveis às consequências destes problemas ambientais urbanos. 

O intenso fluxo migratório para Águas Lindas trouxe consigo três 

outros graves problemas: saturação dos postos de saúde5, de escolas e alto índice 

de violência sendo este último o fator que a projetou no cenário nacional 

contribuindo para que se tornasse amplamente conhecida. 

A violência, no mundo de hoje, parece tão entranhada 

em nosso dia-a-dia que pensar e agir em função dela 

deixou de ser um ato circunstancial, para se 

transformar numa forma do modo de ver e de viver o 

mundo do homem. Especialmente, do homem que vive 

nas grandes cidades - esses grandes aglomerados 

humanos que se tornam o caldo de cultura de todos os 

tipos de violência (ODALIA, p: 09) 

Tornou-se comum o assassinato de pessoas que eram encontradas 

mortas por tiros ou facadas e cujos assassinos, na maioria das vezes não eram 

identificados. Alguns destes assassinatos chegaram a ser relacionados a brigas de 

gangues rivais o que fez com que a mídia divulgasse a violência como sendo a 

marca registrada deste município. 

Estes fatores aliados a outros não citados mas de extrema relevância 

continuam contribuindo para aumentar a criminalidade, colocando Águas Lindas 

como a 47ª cidade mais violenta de todo o país; segundo pesquisa feita pelo 

Instituto Sangari. 

Nãoé   possível   imaginar   que  as  "livres forças"  do 

4 - As águas pluviais passaram a provocar erosão no solo. 
5 - O único hospital público ainda não foi concluído. 
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mercado poderão resolver esse tipo de problema. A 

sociedade civil com um projeto de cidadania efetiva 

para os indivíduos, certamente, teria um papel crucial a 

cumprir, mas só o Estado tem condições materiais e 

simbólicas de liderar e coordenar esse movimento. A 

eficácia de sua ação depende, essencialmente, de sua 

credibilidade, tanto para dentro de si mesmo, como na 

sua atuação para fora. O fim da impunidade, a 

demonstração clara de sua integridade e seriedade e a 

reconstrução, sob novas formas, de sua competência 

são algumas das variáveis necessárias para o 

encaminhamento do controle da violência e do ódio 

social em nossa sociedade. (VELHO; 2000, p; 23). 

A situação caótica tornou-se insustentável ao atingir índices 

alarmantes de violência, o que repercutiu nacionalmente por meio da imprensa, 

levando a Secretaria de Segurança Pública de Goiás a realizar um diagnóstico 

sobre a criminalidade nas cidades que cercam o DF, constatando-se que dos 20 

municípios com o maior número de assassinatos, 11 estão localizados nos 

arredores do Distrito Federal. 

Diante dos dados obtidos, a pedido do governador de Goiás, Marconi 

Pirillo o Ministério da Justiça autorizou no dia 14/04/2011 o envio da Força Nacional 

de Segurança Pública para atuar por prazo indeterminado em 20 municípios do 

Entorno do DF, objetivando reduzir os crescentes índices de violência na região. 

Inicialmente, o único município a receber o benefício que teve o nome 

divulgado foi Águas Lindas de Goiás por tratar-se da cidade com maior urgência. 

As tropas chegaram a Águas Lindas no dia 18/04/2011, devendo 

apoiarem as polícias Civil e Militar, sendo comandadas por esta última. 

O auxílio das tropas foi solicitado por prazo indeterminado, no 

entanto, o governador Marconi Pirillo acreditava que estas seriam dispensadas da 

missão na região em quatro meses. 

Entretanto, seis meses depois elas continuaram atuando em Águas 

Lindas e, de acordo com estatísticas fornecidas pelo Centro Integrado de 

Operaçõesde Segurança de Águas Lindas de Goiás (CIOPS/AGL) situação  
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praticamente não melhorou, pelo contrário, os dados comprovam que alguns casos 

agravaram-se. 

Um paralelo traçado entre os meses de agosto, setembro e outubro 

de 2010 e o mesmo período de 20116 permitiu constatar que ocorreram 23 

homicídios no citado trimestre de 2010 contra 20 ocorridos em um bimestre e seis 

dias de 2011; tráfico de drogas foram 19 e 15 ocorrências respectivamente. 

Quanto ao roubo qualificado foram 18 ocorrências contra 03 o que 

segundo umagente da polícia civil é justificado pelo período do ano. Segundo ele 

estes roubos intensificam-se um período de férias e quando normalmente as 

pessoas recebem o décimo terceiro salário7. 

Além destes crimes, outros também se destacam no município como 

o latrocínio8, estupro e agressões contra a mulher e criança e adolescentes. 

No que diz respeito à violência contra a mulher, embora a Lei Maria 

da Penha esteja vigorando em território nacional desde 2006, somente em abril de 

2010 foi criada a Delegacia da Mulher em Águas Lindas. 

Antes as mulheres eram atendidas na delegacia comum, onde não 

tinham nenhuma prioridade o que as deixavam constrangidas e muitas vezes não 

tinham suas queixas solucionadas. 

Outra problemática que dificultava a punição do infrator é que na 

maioria das vezes as mulheres eram coagidas a retirarem a queixa na delegacia, 

uma vez que seus companheiros faziam torturas psicológicas, ameaçando os 

filhos, outros membros da família e/ou prometendo não praticar mais agressões 

contra a mulher. 

Segunda Velha (2000, p: 94) hoje o apelo nas delegacias é de que a 

autoridade policial possa dar uma "prensa" ou susto no agressor. 

O número de ocorrências mensais variam bastante, porém em 20% 

dos casos a vítima pede para não dar prosseguimento à ação quando cogitam a 

possibilidade de agressor ser intimidado para depor. Somente 10% das ocorrências 

efetivamente se transformam em inquérito. 

6 - Até o dia 06 de outubro de 2011. 
7 - Ambas as datas geralmente ocorrem no mês de dezembro. 
8 - Roubo seguido de morte. 
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De acordo com a Delegacia da Mulher em Águas Lindas, a maioria 

dasmulheres que procuram a delegacia para prestarem queixas contra 

seuscompanheiros são nordestinas, principalmente piauienses, maranhenses e 

baianas, brancas ou pardas, com pouco grau de instrução e que não trabalham 

fora. 

Os motivos mais comuns das agressões são o uso de bebidas 

alcoólicas e de drogas. 

Em Goiás, para serem criadas medidas protetivas às vítimas não é 

suficiente somente o depoimento desta, mas é exigida também a presença de duas 

testemunhas. 

Dentre as medidas protetivas estão o afastamento do agressor do lar, 

sem contato com a vítima nem mesmo por telefone. Entretanto, 20% das vítimas 

voltam a conviver com o agressor mas não comunicam à Delegacia ou ao Fórum, o 

que torna sem efeito as medidas protetivas. 

De acordo com Velho (2000, p: 95) "as delegacias de atendimento à 

mulher têm funcionado prioritariamente como espaços de renegociação de pactos 

domésticos". 

Quanto à violência contra a criança e o adolescente, o Conselho 

Tutelar Municipal criado pela Lei 041/97 é o principal órgão responsável pela 

averiguação de denúncias contra estes segmentos da sociedade. 

Este órgão recebe de 15 a 20 denúncias diárias de maus tratos contra 

crianças e adolescentes. Estas têm intensificado-se à medida que o denunciante 

pode fazê-la anonimamente ou, se preferir, pessoalmente. 

As denúncias mais comuns são de agressões físicas, como os 

espancamentos; abuso sexual e uso de entorpecentes. 

Segundo uma das cinco conselheiras existentes na Instituição, 

quando ocorre uma denúncia a primeira providência a ser tomada é verificar se os 

direitos da criança e/ou adolescente estão sendo violados, caso seja confirmado a 

agressão,são aplicadas as medicas cabíveis, como o encaminhamento para 

oCentro de Referência Especializado de Assistência Social (CREA) e o Centro de  
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Referência de Assistência Social (CRAS) para o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI), para o Pró-Jovem, sendo que estes órgãos atuam em 

parceria. 

Como as agressões geralmente acontecem dentro da própria família, 

as denúncias normalmente parte da comunidade, escola, hospital e às vezes até 

da própria criança. 

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA, 1990), recomenda 

medidas protetivas: trabalhar para a comunidade, ficar sob a proteção dos 

parentes; e só em último caso é acolhida em um abrigo." 

Os setores da cidade que se destacam em número de denúncias são 

o Jardim da Barragem I, II e III. 

O ECA também frisa em seu Art. 59 pág. 44 que é função do 

município, com o apoio dos estados e da união, estimular e facilitar a destinação de 

recursos e espaços para programações culturais. esportivas e de lazer voltadas 

para a infância e juventude. 

Como em Águas Lindas estes espaços são escassos os jovens não 

dispõem de opções de lazer, ficando cada vez mais susceptíveis à influência das 

drogas e, em contrapartida dos traficantes. 

Este sistema funciona como uma cadeia onde a ociosidade e o vício 

levam à violência. 

Um balanço trimestral divulgado pela Secretaria de Segurança 

Pública de Goiás (SSP-GO) apontam um aumento de 70% no índice de violência 

na comparação do primeiro trimestre de 2011 com o mesmo período de 2010. 

Diante deste quadro o governador de Goiás, Marconi Perillo pediu 

auxílio ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo que garantiu que a "gestão 

integrada da segurança pública no entorno de Brasília é uma diretriz do governo da 

presidente Dilma Rousseff. 

Por outro lado, o Depurado Estadual eleito pela população de Águas 

Lindas, Hildodo Candango (PTB) presidente daComissão de Desenvolvimento,  
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Ciência e Tecnologia e vice-presidente da Comissão de Educação convocou uma 

audiência pública em Águas Lindas para debater problemas de segurança pública, 

colocando a importância de encontrar soluções efetivas para a questão da violência 

que aflinge Águas Lindas e demais municípios do Entorno da Capital Federal. 

Na oportunidade, o deputado federal João Campo (PSDB) conclamou 

todos para acompanhar a tramitação, no Congresso Nacional, da Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 170, de sua autoria, que destina um orçamento 

carimbado para o Entorno de Brasília, o que também é uma reivindicação de 

Marconi Perillo. 

O Juiz de Direito Luiz Flávio Cunha Navarro, diretor do Fórum de 

Águas Lindas ressaltou a superlotação do presídio da cidade. Segundo ele "para 

prender alguém tenho que soltar outro que está lá dentro". 

Em nossas sociedades, os sistemas punitivos devem 

ser recolocados em uma certa "economia política" do 

corpo: ainda que não recorram a castigos violentos ou 

sangrentos, mesmo quando utilizam métodos "suaves" 

de trancar ou corrigir, é sempre do corpo que se trata 

(FOUCAULT, 2010; p: 28) 

Recentemente, propôs a realização de uma Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias uma séria de audiências na região do Entorno do DF para 

avaliar a segurança pública e ouvir as comunidades locais. 

A primeira reunião foi realizada em Águas Lindas no dia 22/09/2011, 

às 9 horas, naCâmara Municipal, um dos pontos abordados nesta reunião foi o fato 

de que a Delegacia da mulher não dispõe de recursos para atender de forma eficaz 

estas vítimas da violência. É necessário a aquisição de uma casa de abrigo que 

garanta às mulheres um local para se abrigarem após realizarem as denúncias, o 

que lhes proporcionará maior segurança para fazê-las, pois não terão de continuar 

convivendo com o agressor debaixo do mesmo teto. 

Outra reivindicação do encontro entre outra, foi a criação de políticas 

públicas que visem diminuir a violência contra a mulher, que sofreu uma 

significativa redução com a Lei Maria da Penha, mas que ainda não atingiu níveis 

satisfatórios. 
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Quanto à educação, que é o instrumento capaz de mudar esta 

realidade, aqueles que concluem o Ensino Médio ou optam por pararem com os 

estudos, ou dão continuidade a estes no DF ou, em último caso ingressam na 

Faculdade Brasil Central (localizada no setor Mansões Village), na Faculdade de 

Filosofia e Teologia de Goiás (FAFITEGO) Centro Técnico de Educação 

Profissional (CETEP). 

Para aqueles que ainda não concluíram o Ensino Médio e para 

aqueles que estão esperando outras oportunidades está sendo construída na 

cidade uma sede do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de 

Goiás. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intensa onda de violência que assola o mundo e o Brasil de uma 

forma geral está atingindo além das grandes metrópoles, as cidades interioranas. 

Neste contexto, Águas Lindas de Goiás passou a ser referencial desta 

violência, embora seja um dos mais recém-emancipados municípios desta Unidade 

da Federação. 

O fato de ser um dos municípios que formam o Entorno do Distrito 

Federal e da proximidade com este faz com que os problemas de um acabem 

repercutindo no outro, inclusive o escassez de postos de trabalho para absorver 

toda a mão-de-obra aguaslindense, que gradativamente acaba deslocando-se para 

trabalhar no DF. 

Em decorrência da escassa oferta de empregos, das opções de lazer 

e da facilidade de obter drogas, principalmente o crack, a violência tem se 

propagado em ritmo acelerado, tendo como vítimas crianças, adolescentes, 

mulheres, jovens enfim, a população civil de uma forma geral. 

Numa tentativa de amenizar a situação, os diversos segmentos da 

comunidade: políticos, religiosos, educacionais, sociais tem realizado, em parceria 

com o governo federal e estadual conferência para propor possíveis alternativas 

visando amenizar um problema que tem ceifado a vida de muitas pessoas, alguns 

eram trabalhadores, outros jovens viciados ou infratores que não tiveram a 

oportunidade de se redimirem de seus erros ou de se recuperarem de seus vícios. 

Resta portanto, a convicção de que esta mobilização social é um 

primeiro passo para evitar que alguns dos jovens que enterraram prematuramente 

seus pais, irmãos, amigos, vizinhos e outros não compartilhem do mesmo trágico 

destino que os acometeu. 
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