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Nós acadêmicos da turma 56 do 2º período do curso 

de enfermagem da Universidade Federal de Goiás, 

sob orientação das professoras da disciplina de 

Promoção da Saúde produzimos esta carta aberta 

à população sobre a situação da ocupação Beira da 

Mata. No dia 26 de janeiro de 2023, realizamos uma 

visita à Ocupação Beira da Mata, durante uma aula 
prática da disciplina. O nosso objetivo era o de 

conhecer o território, identificar as iniquidades, 

compreender a injustiça social e ainda relacionar a situação vivida pelos moradores da ocupação com a ineficiência 

das políticas públicas, especialmente aquelas ações relacionadas à equidade e à promoção da saúde e ainda tínhamos 

o objetivo de elaborar esta carta para que mais pessoas da sociedade, instituições, órgãos responsáveis, autoridades 

pudessem reconhecer esta demanda e que providências sejam tomadas. 

Esta carta tem o intuito de ser uma ação de advocacy  

“...entendidas como um conjunto de iniciativas para conscientizar e 
mobilizar a população e formadores de opinião, capacitar agentes 

transformadores e cobrar e fomentar a atuação do poder público em 

torno de medidas de interesse coletivo” (Guia de ações de Advocacy). 

 

Dos direitos de todos os cidadãos brasileiros 
O artigo 6º da Constituição Federal garante como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a 
assistência aos desamparados. Ademais, a Lei Orgânica do SUS 8080/90 garante: 

Artigo 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício;  

Artigo 5º, inciso III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas 
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Artigo 7º, incisos I- universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II- 

integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

IV- igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.  

A Universalidade é um dos princípios fundantes do Sistema Único de Saúde (SUS) que determina a garantia 
de atenção à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão (“A saúde é direito de todos e dever do Estado” 

– Art. 196 da Constituição Federal de 1988). 

Segundo reportagem do site G365, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano assumiu a gestão da 

Prefeitura em abril, dando continuidade à gestão do ex-prefeito Gustavo Mendanha, e agora se prepara para investir o 

montante de R$ 1 bilhão no município, por meio do programa Aparecida 100 Anos. Os recursos vão proporcionar a 

pavimentação dos bairros ainda não asfaltados, construção de pontes, praças, CMEIs, quatro parques e outras obras 

de infraestrutura e mobilidade urbana.  
Da ocupação Beira da Mata 

Durante a nossa visita à ocupação coletamos informações por meio da observação participante, questionário 

previamente elaborado e conversas com os moradores. Tanto a observação participante quanto o questionário foram 

elaborados para que pudéssemos identificar as condições dos fatores entendidos como determinantes sociais de 

saúde, tais como: condições de vida e moradia, acesso ao trabalho, à educação e à saúde. Condições de saneamento 

e habitação além das redes sociais e comunitárias e o acesso ao trabalho, lazer e ao transporte.  

A ocupação Beira da Mata, abriga 72 famílias, com predomínio de mulheres, crianças (cerca de 117), jovens 

e alguns idosos. Surgiu durante a pandemia, onde muitos moradores foram despejados de suas antigas casas por não 
conseguirem pagar o aluguel e outros vieram de outras cidades ou estados em busca de melhores condições de vida. 

As mulheres em sua maioria têm como fonte de renda a reciclagem, faxinas, venda de doces em semáforos ou 

trabalhos com remuneração e vínculos trabalhistas precários. 

Entre as diversas problemáticas identificados na visita à ocupação, a que mais chamou nossa atenção foi a 

dificuldade que os moradores tem de acessar os serviços essenciais, como os de saúde, educação, abastecimento de 

água e energia elétrica, esgotamento sanitário, segurança, moradia e lazer.  

Partindo do direito à educação, é notório o descaso do poder público para com os moradores da ocupação 

Beira da Mata, pois uma parcela significativa das crianças, até o momento da nossa visita, não estava matriculada nas 
escolas ou creches, visto que a ausência de comprovante de endereço é uma justificativa utilizada para impossibilitar 

o acesso dessas crianças à educação, além da dificuldade de se encontrar vagas em escolas e creches próximas ao 

território. 

Em relação aos obstáculos encontrados para a garantia do direito à saúde, vários foram mencionados pelos 

moradores. A maioria deles não tem atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, o que mais uma 

vez ocorre devido à falta de comprovante de residência. Além disso, o acesso aos atendimentos de média e alta 

complexidades tornam-se praticamente impossíveis, embora seja uma demanda apresentada por alguns moradores, 
como é o caso da mãe que aguarda há 2 anos a cirurgia do filho que nasceu com ptose palpebral congênita unilateral 

e tem sua visão prejudicada.  

Dona Silvéria, moradora da ocupação que tem 108 anos, é um símbolo de resistência, uma vez que enfrenta 

dificuldades no acesso à assistência à saúde, onde em muitas vezes, pela não comprovação de residência, tem sua 
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saúde colocada em risco, pois não é atendida nas unidades de saúde e consegue atendimento somente em unidades 

de urgência e emergência. Ao tratar desse assunto com os moradores, comunicaram que o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), das diversas vezes que foi acionado, compareceu apenas uma vez por conta do óbito de 

uma idosa.  

Há também uma clara precariedade na oferta de saneamento básico e energia elétrica, fatores que impactam 
negativamente na saúde dessas pessoas. Foi relatado que a água utilizada pelos moradores era de um poço artesiano 

que estava desativado há mais de 30 anos, porém o consumo dessa água ocasionou problemas à saúde nas crianças, 

que apresentavam quadros clínicos com dores abdominais e diarreia. Uma moradora afirmou que apesar de fervida, e 

coada ainda assim a água causava o mal-estar.  

Foi realizado um questionamento sobre a situação vacinal dos moradores, principalmente a que fornece 

imunidade contra o vírus da COVID-19, incluindo as vacinas obrigatórias para as crianças, jovens e idosos  e uma das 

representantes da comunidade informou que muitos não foram vacinados por não possuírem cadastros nas UBS e que 
só através de uma grande mobilização juntamente ao Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos em 

Goiás (MTD) no Ministério Público e na Secretaria de Saúde, conseguiram que uma van da vacina fosse à comunidade, 

todavia, a ação aconteceu uma única vez em um curto tempo e não houve uma programação para atender a todos e 

não retornaram para aplicação das demais doses. 

Quanto aos programas sociais muitas famílias não estão incluídas, devido a dificuldades na adesão ao 

Cadastro Único (CADÚnico), pelo motivo já apresentado anteriormente, que é a falta de comprovante de residência.   

Quando aberta as falas para as crianças, alguns citaram o sonho de se tornarem: jogador de futebol, MC 

(cantor e/ou produtor musical), fazer artes, ser pediatra, entre outras vontades. Porém, essa realidade acaba se 
tornando distante devido à invisibilidade dessas crianças perante o município. 

         A insuficiente presença do poder público na ocupação Beira da Mata é percebida pelos moradores, pois 

conhecem o papel do município na prestação de serviços essenciais. Foi perguntado como eles se sentiam perante a 

realidade que eles vivenciam na comunidade sem saneamento, sem estrutura ou visibilidade dos governantes e as 

moradoras responderam que se sentem muito tristes, porque é um direito que só existe no papel, nada é colocado em 

prática, que são invisíveis e quando precisam de algo, sempre é necessário protestar em frente aos órgãos, onde até 

mesmo já presenciaram intervenções violentas de policiais.  

       Sabe-se que o cenário da ocupação impacta a saúde das pessoas que se tornam mais vulneráveis, devido ao 
risco social imposto pelos motivos que as levaram a viver em tais locais. Na visão dos moradores, fatores desde a falta 

de comprovação de endereço até a burocracia dos serviços durante o atendimento prestado e o preconceito por 

residirem em uma ocupação constituem barreiras de acesso aos serviços de saúde. 

        Urge, portanto, a implementação de ações por parte dos serviços públicos que identifiquem os riscos e as 

vulnerabilidades a que estão expostas essas pessoas. Fica evidente a inexistência de vontade política e de gestão 

pública eficiente para resolução dos problemas vivenciados pelos moradores da ocupação Beira da Mata. 

Das nossas reinvindicações 
Diante de toda essa realidade encontrada, ficou muito claro pra nós que é de suma importância que haja um 

trabalho visando a defesa e garantia dos direitos dos moradores da ocupação, seja sugerindo novas políticas públicas, 

ou até mesmo solicitando a execução das políticas já existentes.  
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 O município de Aparecida de Goiânia deve garantir a universalidade do acesso às Unidades Básicas de Saúde 

e aos serviços de saúde que os moradores necessitam, vinculando este território a uma unidade de saúde de 

referência. É preciso urgentemente vacinar esta população (especialmente a vacina contra aCovid-19 e a atualização 

do cronograma vacinal de todos), acompanhamento pediátrico das crianças da ocupação, acompanhamento do pré-

natal das gestantes, visita domiciliar aos acamados. É preciso também que esta população tenha acesso ao 
atendimento de urgência e emergência, como todo cidadão brasileiro têm. 

A ocupação Beira da Mata é um movimento social constitucionalmente válido, tendo em vista que a terra 

ocupada não cumpre sua função social há vários anos as famílias que ali habitam. Com isso o município de Aparecida 

de Goiânia precisa efetivar o direito à propriedade para todas as famílias da ocupação, partindo da premissa de que, a 

declaração de residência (comprovante de endereço) é uma constatação de existência da pessoa enquanto cidadã, e 

que a inexistência dessa comprovação tem privado os moradores do acesso a direitos como saúde e educação. 

Quanto à questão do saneamento básico é preciso entender que a situação da ocupação  
Beira da Mata representa um risco, a falta de água potável e seu tratamento após o seu uso pode ocasionar doenças 

graves, como a Hepatite A.  

Segundo a Lei 8069, de 13 de junho de 1990, que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz em 

seu 53° artigo que “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (...), além de assegurar no inciso V do referido 

artigo “acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência (...)”. Cabe, portanto ao poder municipal cumprir 

o que prevê a ECCA. 

Levando em consideração o 23º artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU onde “toda a 
pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à 

proteção contra o desemprego.” É preciso que políticas públicas municipais garantam à essas pessoas o acesso ao 

trabalho digno, remunerado sem preconceito ou discriminação de qualquer espécie. O trabalho dignifica o cidadão, traz 

melhores condições de saúde e vida, além de ser um direito que precisa ser garantido.  

Segundo a Política Nacional de Habitação a urbanização, os planos de organização territorial, em especial os 

Planos Diretores municipais, intermunicipais e regionais devem procurar mecanismos que facilitem o acesso ao solo 

urbano infraestruturado para fornecer habitações de interesse social. A implementação desses mecanismos deve atuar 

rompendo o ciclo de reprodução de assentamentos irregulares e informais. 
Com essa carta gostaríamos de apresentar para a sociedade em geral e para quem interessar possa, o 

diagnóstico que realizamos sobre a situação em que as pessoas vivem na Ocupação Beira da Mata em Aparecida de 

Goiânia. Além disso, a carta tem o objetivo de retomar e reconhecer os direitos que foram adquiridos por todo cidadão 

brasileiro, porém no caso dos moradores desta ocupação, esses direitos não estão garantidos. O intuito desta carta é 

também apontar caminhos para que os direitos destes cidadãos brasileiros sejam efetivados e para nortear e direcionar 

a execução das políticas públicas para esta população tão necessitada.   

Esperamos que a voz de estudantes e professores sejam ouvidas/lidas e que esta carta possa desencadear 
políticas intersetoriais e intrasetorias capazes de sanar a grande demanda e necessidade que essas famílias 

apresentam. 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

 5 

REFERÊNCIAS 
ACT Promoção da Saúde. Advocacy como instrumento de apoio a políticas públicas. Disponível em: https://  
actbr.org.br/post/advocacy-como-instrumento-de-apoio-a-politicas-publicas/17267/ 
BRASIL. [Constituição (1988)]. DA SAÚDE: Art. 196., [online], 1988. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf.  Acesso em: 25 nov. 2022. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal. 1988. 
BRASIL. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm , e o Decreto 7508/11, de 28 de 
junho de 2011. 
BRASIL. Lei no 12.587, de 03 de janeiro de 2012. Institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm  Acesso em: 06 de fev. de 2023. 
BRASIL. Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. Art. 1, § 2°. [online], 28 dez. 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm . Acesso em: 25 nov. 2022. Acesso em 05 de fev. de 2023. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2002. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção 
da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM no 687, de 30 de março de 2006.Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 36 p. 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Rio de Janeiro: UNIC, 2009 [1948]. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/crianca-e-
adolescente/publicacoes/eca-2023.pdf.  Acesso em: 01 fev. 2023.  
GOIÂNIA. Lei n° 9.606, de 24 de junho de 2015. Aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2015/lo_20150624_000009606.html  Acesso em: 05 de fev. de 
2023. 
GOIÂNIA. Portaria n. 600 de 09/12/2020. Institui a Política Municipal de Promoção da Saúde de Goiânia (PMPS Goiânia) e as 
estratégias para sua implantação. Diário Oficial do Município (09/12/2020): Prefeitura de Goiânia. Disponível em: 
https://www.goiania.go.gov.br/Download/legislacao/diariooficial/2020/do_20201209_000007440.pdf.  
Lei complementar nº 349 do Plano Diretor do Município de Goiânia. Disponível em: 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2022/l
c_20220304_000000349.pdf&ved=2ahUKEwjFkJTSwv_8AhXPuJUCHUKmCfsQFnoECD4QAQ&usg=AOvVaw25le071WIJ4OZYP
dPuJNBV  Acesso em: 05 fev. 2023.  
Lei nº 8.080. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 01 fev. 2023. 
Lei nº 8.142.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm. Acesso em: 01 fev. 2023. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. GOIÂNIA. 2007. 
Política Municipal de Promoção da Saúde de Goiânia – PMPS Goiânia. Disponível em: https://saude.goiania.go.gov.br/sobre-a-
secretaria/politica-municipal-de-promocao-da-saude-de-goiania-pmps-goiania/. Acesso em: 01 fev. 2023. 
Política Nacional de Habitação. Disponível em: https://antigo.mdr.gov.br/auditoria/58-snh-secretaria-nacional/departamentos-
snh/1375-politica-nacional-de-habitacao-pnh. Acesso em: 01 fev. 2023.  
Política Nacional de Promoção da Saúde. Disponível em: 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_
saude.pdf&ved=2ahUKEwjg2pbQufT8AhVDK7kGHW-JAWYQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1wS-UxW4pm8m7DarQTjlVj. Acesso 
em: 01 fev. 2023.  
Política Nacional de Saneamento básico. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2007/lei-11445-5-janeiro-2007-
549031-normaatualizada-pl.pdf. Acesso em 05 de fev. de 2023. 
SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. A função social da propriedade e a proteção ao trabalhador. Revista TST, São Paulo, v. 
84, nº 4, p. 176 - 220, out/dez, 2018. Disponível em: 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/150254/2018_silva_jose_funcao_social.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  
Acesso em: 05 fev. 2023. 
 


