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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 
Paulo Freire. No dia 25 de janeiro de 2023, 

realizamos uma visita à Ocupação Paulo Freire, 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. 

Dos direitos de todos os cidadãos brasileiros 
       É sabido que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, conforme a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 

de dezembro de 1948. Alicerçado neste código primordial, é fato que, de acordo com a Constituição Federal brasileira 

de 1988, artigo 6º, parágrafo único, ficam assegurados os direitos sociais, tais como: saúde, alimentação, trabalho, 

lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Somado a 

isso, o Art. 196 estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve ser garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  
A Política Municipal de Promoção da Saúde de Goiânia, em seus eixos operacionais e ações estratégicas de 

número 6.6.5., diz que é imprescindível promover ações de advocacy junto a gestores(as), mídia, empresários, 

legisladores(as), políticos, entre outros, com vistas a promover a equidade, justiça social, inclusão social, respeito às 

diversidades e sustentabilidade e atuar sobre a determinação social da saúde, anteriormente citada. Esta carta tem o 

intuito de ser uma dessas ações. Ações de advocacy  
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“...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). 

Por fim, em conformidade com o artigo 2° da Lei Orgânica do Município de Goiânia são objetivos fundamentais 

do município de Goiânia:  

I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - Garantir o desenvolvimento municipal, estadual e nacional; 

III - Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais; 

IV - Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 
V - Construir uma cidade plenamente acessível. (Acrescido pela Emenda à Lei Orgânica, nº 041 de 09-06-2009, DOM 

nº 4.637 de 22-06-2009 p. 02).     

Da ocupação Paulo Freire 
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.  

Durante a nossa visita identificamos que a ocupação tem aproximadamente 300 moradores entre eles 95 

crianças. O território também tem idosos, gestantes, pessoas acamadas e cadeirantes. Essas pessoas se juntaram na 

ocupação, vindos de diferentes regiões do Brasil, por estarem em situação de completa vulnerabilidade social, algumas 

delas foram despejadas de suas moradias, outras sem condições e apoio de acessarem condições dignas de moradia 

e de vida. Essas pessoas estão hoje neste território, mas foram despejados anteriormente de outra área pela prefeitura. 

Segundo relato dos moradores este despejo foi sem aviso prévio, as máquinas derrubaram as moradias e o pouco que 

tinham foi destruído.   
Ao analisarmos a questão da moradia, foram observadas condições indignas de habitação, as construções 

improvisadas são extremamente vulneráveis, com a base feita de madeira e a cobertura de lona. Nos períodos 

chuvosos, as moradias são ameaçadas por desabamentos e no período de estiagem o calor é insuportável no interior 

das habitações. Os moradores relatam extremos de temperatura, fazendo muito frio durante a noite e muito calor 

durante o dia. 

Em sua maioria as moradias são pequenas para a quantidade de pessoas residentes, dificultando a ventilação 

e iluminação. Identificamos a ausência das mínimas condições de saneamento, como a falta de banheiros, por exemplo 

e o acesso a água tratada. As ruas da ocupação não possuem asfalto, prejudicando a drenagem das águas das chuvas, 
e produzindo muita poeira no tempo de estiagem. A iluminação pública é inexistente bem como a coleta de lixo.  

Queimar, enterrar ou até mesmo dispor a céu aberto são as alternativas encontradas pelos moradores para lidarem 

com o lixo produzido. Essas práticas trazem risco à saúde da população, acarretando o surgimento de insetos, poluição 

e transmissão de doenças. 
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Sobre o acesso aos serviços de saúde, os moradores da ocupação estão em uma área que segundo eles não 

é vinculada a nenhuma equipe de Saúde da Família e por isso, não recebem visitas do agente comunitário da saúde. 

Além disso, em decorrência da ausência de comprovantes de endereço, os moradores têm seu cadastro no Sistema 
Único de Saúde (SUS) negado, tendo seu atendimento impedido em qualquer unidade de saúde. Essa realidade é 

mais sentida pelas crianças, gestantes, doentes crônicos e idosos que não tem acompanhamento de nenhuma unidade 

ou profissional de saúde específicos. Esse fato se concretiza quando a maioria dos moradores nos informaram não 

terem recebido a vacina contra o COVID-19 ou nem mesmo terem sido testados para o vírus quando apresentaram 

sintomas da doença. Sobre o atendimento de emergência prestado pelo SAMU, este serviço é negado aos moradores 

da ocupação, pelo simples fato de estarem onde estão. 

Quando observada a situação do acesso à educação, a condição de ausência de comprovante de endereço 

impede os moradores de participarem do processo de matrícula. Durante a nossa visita foi nos relatado que a grande 
maioria das crianças não estavam matriculadas na escola. As que conseguiram foi porque pegaram comprovantes de 

endereço emprestado de conhecidos. Até aquele momento as crianças estavam também sem materiais escolares, já 

que o município não tinha distribuído. Isso tudo se agrava, pois os pais ainda correm o risco de perder auxílios 

governamentais e a guarda dos filhos, se os mesmos não estiverem matriculados e frequentando a escola.  

Outras privações de direitos foram identificadas na nossa visita, como o acesso ao transporte escolar, garantia 

de benefícios assistenciais, ao mercado de trabalho e ao emprego e ainda o preconceito e a discriminação que os 

moradores sofrem dos vizinhos próximos, do bairro e da região. São taxados de marginais, criminosos e quando estão 
por perto paira sempre uma desconfiança e um afastamento dos “vizinhos”. 

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.  

 O município 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 Paulo Freire é um movimento social constitucionalmente válido, tendo em vista que a terra ocupada 

não cumpre sua função social há vários anos e que as 74 (setenta e quatro) famílias que ali habitam, mesmo sem ajuda 

de custo, cumprem com a função social da propriedade. Posto que cumprem a ação de reflorestamento da região com 

o plantio de mudas nativas do cerrado, atuando na sustentabilidade da propriedade que ocupam. Com isso o município 

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 Paulo Freire além de 

representar um risco ambiental, a falta de água potável e seu tratamento após o seu uso pode ocasionar doenças 
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graves, como a Hepatite A. Assim, a suscetibilidade dos moradores da ocupação é muito maior que a dos moradores 

próximos, que contam com a cobertura da Companhia de Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO.  

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 bem como o que consta na Lei Municipal 9.606, de 24 de junho de 2015, que aprova o Plano 

Municipal de Educação em Goiânia. Esta lei traz em suas diretrizes a importância da superação do analfabetismo e a 

universalização do atendimento escolar. 

Ainda segundo a mesma lei Municipal, uma das estratégias destacadas prevê: “fortalecer o acompanhamento 

e o monitoramento do acesso e permanência das crianças na Educação Infantil, em especial, dos beneficiários de 
programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, 

de saúde e proteção à infância". 

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. 

A Lei complementar nº 349 do Plano Diretor do Município de Goiânia no Artigo 2º diz que: igualdade é o direito 

de atendimento às necessidades básicas da população como o acesso à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, 

à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. E no Art. 57 cita que: A implementação da 

política habitacional dar-se-á pelas seguintes ações: I - regularizar e urbanizar os assentamentos irregulares, 
integrando-os à malha da cidade, exceto as áreas compreendidas como de risco social ou ambiental. Dessa forma, a 

Prefeitura de Goiânia deve auxiliar os moradores da Ocupação Paulo Freire a conquistar sua moradia, realizando a 

apropriação do local onde estão assentados, ou dando casas populares para as famílias da ocupação, garantindo o 

direito de moradia digna a cada uma dessas famílias de acordo com as leis vigentes em nosso país. 

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 Paulo Freire localizada no setor 

Solar Ville em 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. 
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