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RESUMO 

O presente trabalho procura estabelecer uma análise sócio estrutural do bairro Jardim 

Tiradentes em Aparecida de Goiânia, cidade a qual integra o aglomerado urbano à Grande 

Goiânia. É também objetivo de estudo analisar a estrutura familiar daquela população e 

avaliar os motivos que fazem com que esse lugar esteja entre os mais violentos e também 

por serem oriundas de migrações rurais, e/ou áreas urbanas que lhes excluíram, negando-

lhes condições de trabalho tanto para a população jovem como para a adulta que se justifica 

no fato de tratar-se de um bairro fruto de um processo de luta por um teto. A identificação 

dos personagens bem com seus diferentes papéis dentro do processo de luta pela casa 

própria, ter-se a ênfase na questão de condições dignas de sobrevivência, discursos esses 

que se caracterizam como variáveis capazes de revelar que o processo de desenvolvimento 

desigual e seus rebatimentos sócio-espaciais, carência de infra-estrutura e equipamentos 

sociais que favorece a compreensão dialética das ocupações de produção do espaço e 

análise dos conflitos nas relações sociais e ainda de propriedade da terra. Embasada na 

interpretação cartorial do referido bairro, nele se verificam impactos ambientais próprios 

dessa forma de ocupação, problemas na circulação e transportes; carência de infra-

estrutura que justificam-se pela infra-cidadania que é de grande interesse para o estudo da 

geografia o que se propõe os autores. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca estabelecer uma análise natural e sócio-estrutural do 

Bairro Jardim Tiradentes em Aparecida de Goiânia, cidade que integra a aglomerado 

denominado a Grande Goiânia, análise essa que tem como referencial de pesquisa a 

estrutura familiar que constrói aquele espaço geográfico. 

Dessa relação de construção pretendem-se identificar o papel dos personagens 

bem como seus diferentes papéis dentro do processo de ocupação. 
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O processo de ocupação território brasileiro, e população do Jardim Tiradentes 

não foge à regra do expansionismo nacional, a partir das últimas décadas do século XX 

considerando especificamente que entre as décadas de 80 a 90 o Estado de Goiás, recebe 

um grande fluxo de imigrantes para trabalhar nos cultivos de cereais bem como na atitude 

pecuarista, momento em que o Jardim Tiradentes já se anexava no processo agroindustrial, 

especificamente na hortifruticultura da grande Goiânia. Por essa razão o espaço cultural 

vem sofrendo alterações que determinaram, grandes impactos ambientais. 

Os bairros são parte da organização da estrutura urbana do 

município e são criados por lei municipal, cada um dos bairros 

representa a história da vida das pessoas, dos grupos que o 

formaram e vivem naquele lugar. O bairro não é isolado do restante, 

pelo contrário, é interligado com outros bairros ou com a zona rural, 

tanto do ponto de vista espacial, quanto com referência aos 

movimentos de população (mora-se num bairro e se trabalha noutro), 

e com referência a atividade de lazer, de abastecimento e etc. Muitos 

bairros, no entanto, mesmo em cidades pequenas e médias, têm vida 

organizada de tal modo que os habitantes encontram ali mesmo o 

que precisam” (CALLAI, Helena, 2001:129). 

Assim, o processo de ocupação do Jardim Tiradentes dá-se por assentamento, 

promovido pelo Governo do Estado de Goiás, com a permissão do executivo municipal, 

diga-se de passagem que 99% dos setores ou bairros do município de Aparecida de Goiânia 

perpassa por esse viés. A legalização do bairro ocorreu em 17 de março de 1990 sob o 

decreto de nº 010/93 já com um quantitativo de 3.908 lotes e com 100% de ocupação. 

Dentro da conceituação que Callai estabelece para o bairro, torna-se 

providencial nesse referencial de pesquisa uma discussão a respeito da real função desses 

assentamentos, os quais movidos por políticas públicas que priorizam a luta pela casa 

própria tendem a uma orientação contrária a legislação ambiental vigente. 

Essas políticas públicas ao mesmo tempo que “garantem” a casa própria, 

consciente ou inconscientemente trazem nas suas propostas, implicações de diversos 

impactos. Com as adversidades de interesses entra os autores envolvidos, traz a 

comunidade científica local uma série de desafios não por terem condições plenas de 

administrar os projetos voltados a preservação ou cnsevação ambiental até mesmo em 

espaços estabelecidos por lei com reserva legal. 
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I- A GEOGRAFICIDADE DO JARDIM TIRADENTES 

1.1. TERRITÓRIO DA EXCLUSÃO 

A paisagem das metrópoles das cidades médias e pequenas dos vários lugares 

do Brasil se configura por grupos de pessoas despojadas de seus direitos sociais e por isso, 

se encontram no limiar da sobrevivência e da dignidade humanas e assim sendo esses 

grupos se reterritorializam-se na marginalidade, fenômeno que é fato banal na maioria das 

grandes cidades do Brasil e do mundo, como é o caso específico da população do referido 

bairro, que começa a povoar aquele espaço com cabanas de lona preta de forma totalmente 

desordenada, fato que se dá nos dois primeiros anos da década de 90. Nessa época a 

cidade de Goiânia já estava marcada pela forte presença de populações habitando as áreas 

de risco, embaixo de pontes nas zonas mais periféricas da capital. Vale ressaltar que capital 

estava nesse momento recebendo um grande fluxo de imigrantes vindos dos estados mais 

pobres do nordeste, especificamente do Maranhão, Bahia e Rio Grande do Norte 

constituindo assim áreas desterritorializadas em seu espaço de vivência, como conceitua 

Milton Santos: 

O território não é apenas o resultado de superposição de um 

conjunto de sistemas naturais e um conjunto de coisas criadas pelo 

homem. O território é o chão e mais a população, isto é uma 

identidade, o fato e o sentimento de pertencer aquilo que nos 

pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 

materiais e espirituais e da vida. O território, enfim, influi sobre tudo 

isso. Quando se fala em território, deve-se, pois pensar e entender 

logo que se está falando em território usado, utilizado por uma 

determinada população. 

Com um aumento significativo da pobreza, do desemprego, dos baixos salários e 

sobretudo de uma injusta distribuição de renda nacional, vai aumentando com isso a 

distância entre ricos e pobres, acirrando as contradições e os conflitos no tecido social do 

território, dificultando a construção de uma identidade nacional fundada em direitos iguais, 

na solidariedade e no exercício da cidadania. 

Nesse período da história o governo do Estado decide por tornar aquela área em 

uma área de ocupação no local em que estão os primeiros moradores do Jardim Tiradentes. 

E quando o próprio governador determina que aquele espaço será mais uma área de 

assentamento e que seguindo as leis pré-estabelecidas pelos códigos de postura, pelo 

município, exigindo areiamento adequado, mandando que se desfaça as cabanas de lonas, 

e se construa as casas de alvenaria, e no mesmo momento já se constrói a primeira escola 

do bairro e posteriormente os demais organismos o necessário para manutenção da 
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“cidadania”, isso porque naquele momento o mesmo governador pleiteava a sua reeleição 

ao cargo que já exerce, como confere Amélia Damiane sobre a articulação dos lugares. 

Num país como o nosso, regido pelo regime do favoritismo, a 

mediação da representação torna-se ainda mais frágil e complicada. 

A relação torna-se também, aquela do compromisso moral, não a 

dos direitos a exercer. O povo se sente comprometido moralmente 

com políticos que à direita, preferencialmente, que à esquerda. Diz 

Martins “Aparentemente é insuportável para amplas parcelas da 

população brasileira estabelecer relações sociais de qualquer 

natureza, política ou não com base unicamente nos pressupostos 

racionais do contrato social e com base no pressuposto da igualdade 

e da reciprocidade, como princípios que regulam e sustentam as 

relações sociais” (Damiani, Amélia, 2001). 

É nesse cenário brasileiro que é influenciado pela reestruturação mundial das 

empresas e das instituições globais que se globaliza a economia, momento em que se 

prega em todos países pobres a doutrina neoliberal que se agiganta as dívidas sociais 

principalmente dos países pobres. Disso tudo, o cenário nacional faz parte. Mas não é só 

isso; além da exclusão pela pobreza e pela falta de qualificação profissional para conviver 

com o desenvolvimento tecnológico, expandindo o desemprego, o subemprego, necessita 

considerar a redução do valor do trabalho, o valor da terra, a especulação imobiliária, as 

discriminações em virtude das origens étnicas das identidades regionais, que se caracteriza 

a grande maioria dos habitantes do Jardim Tiradentes em Aparecida de Goiânia que ainda 

dá valor aos laços de parentesco, tais como tios, primos, cunhados etc. Populações essas 

que podem er consideradas como aquelas que abrem fronteiras, que criam e recriam novos 

espaços e porque não dizer novos lugares, por vai chegar o momento que essa mesma 

população será excluída desse lugar de forma consciente ou inconsciente e terá que abrir 

novas fronteiras, como se tem percebido em outros bairros periféricos da Grande Goiânia. 

Aí então o território apresentará outros desdobramentos, que se refere a novos 

atores, antes ocultados no espaço das cidades, como os sem-teto, os sem terra, os pivetes 

moradores de ruas, entre outros grupos que tendo sua cidadania negada, criam outras 

territorialidades clandestinas, na busca de sua reterritorialização, buscando reconstruir a sua 

identidade. 

O fato que muito nos chama a atenção no Jardim Tiradentes é inexistência de 

lotes vagos, bem como os vários barracões dentro do mesmo lote que serve para abrigar os 

“parentes” que chegaram depois ou até mesmo para alugar para outros que já perderam 

seus espaços, alem do valor que tem cada grupo de famílias que ali residem, ou seja, se a 
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família é proprietária do lote tem um valor maior dentro da comunidade, se ela mora de 

aluguel no fundo do lote ou até mesmo de favor, contribuindo de alguma forma com os 

encargos sociais ela tem outro valor como define Amélia Damiani: 

O cidadão se definiria como tal, quando vivesse a condição de seu 

espaço social, reconhecendo sua produção e se reconhecendo nela. 

É infracidadão aquele que não se reconhece em sua obra e vivência, 

de forma totalmente alienada, suas relações humanas, sendo seu 

espaço reduzido ao espaço geométrico (DAMIANI, Amélia, 2000, p. 

52). 

Considerando que as oportunidades de aceso aos serviços básicos tais como 

segurança, educação, lazer deixam de ser direitos e passam por privilégios de uma minoria 

na referida região que segue orientação com o seguinte texto: 

Cada homem vale pelo lugar onde está seuvalor com produtor, 

consumidor, cidadão, dependente de sua localização no território 

(...). Pessoas com as mesmas virtualidades, a mesma formação até 

mesmo salário têm valores diferentes segundo o lugar em que vivem, 

as oportunidades não são as mesmas. Por isso a possibilidade de 

ser mais ou menos cidadão depende em larga proporção do ponto do 

território onde se está. Enquanto um lugar vem a ser a condição de 

sua pobreza, um outro poderia no mesmo momento histórico facilitar 

o acesso àqueles bens e serviços que lhe são teoricamente devidos, 

mas que de fato, lhe faltam. (SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. 

São Paulo, 1987, p. 81). 

Torna-se necessário considerar que a grande maioria das famílias e 

especificamente adolescentes do referido lugar é fruto dos sonhos de dezenas de famílias, 

que deixaram o campo ou ainda pequenas cidades periféricas do interior do estado e até 

mesmo outros Estados, como já foi dito em busca de melhorias socioeconômicas, visto que 

se encontravam em situação de exclusão própria do lugar de origem, tais como: falta 

desemprego, escola, lazer etc. 

Ocorre, porém, que no lugar de destino eles continuam excluídos em 

decorrência da estrutura do lugar. Torna-se, por conseguinte, vítimas do poder paralelo, por 

constituíram alvo fácil de conquista, exploração e dominação daqueles que lhe oferece “o 

sonho” de uma vida muitas vezes mostrada pela mídia. 

Em relação a infra-estrutura o Jardim Tiradentes, como nenhum outro setor de 

Aparecida de Goiânia não conta com água tratada e rede de esgoto, no que diz respeito à 
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saúde, apesar de uma boa cobertura, uma vez que o setor conta com 10 (dez) equipes do 

P.S.F. (Programa de Saúde da Família) que dá assistência especificamente às crianças e 

aos idosos, não pode ser considerado eficiente dado ao grau de contingente populacional 

que se aproxima dos 20 (vinte) mil habitantes. Quanto a educação o setor conta com 

aproximadamente 2000 (dois mil) alunos matriculados, desses 400 (quatrocentos) alunos 

estão em uma única escola de regime integral. Todas as escolas da rede estadual e 

municipal trabalha com as recuperações paralelas com o objetivo de reduzir a defasagem de 

aprendizagem. 

Como já foi dito anteriormente um outro grande problema que se percebe no 

setor é em dúvida a violência familiar, que se configura no seio de todas as famílias de baixa 

renda que se apóiam no uso do álcool para ocultarem suas dores, seus conflitos, suas 

frustrações. Para amenizar um pouco a questão da violência a Secretaria Municipal de 

Educação criou o programa “Saúde do Educando” que tem parceria com a Secretaria da 

Saúde, Lions Clube de Goiás que forma os professores multiplicadores que atuam da 5a a 8a 

série, trabalhando com a sociedade educanda temos referentes às drogas lícitas e ilícitas, 

especificamente o alcoolismo, que segundo os dados da secretaria municipal de educação é 

o maior problema enfrentado pela comunidade educacional. 

Considerando ser a fragilidade da cidadania dos jovens adolescentes Jardim 

Tiradentes, Aparecida de Goiânia, um fator preocupante em todos os aspectos e/ou em 

todas as instituições que primam pela “formação do ser humano, a falta de conhecimento do 

processo histórico do espaço geográfico. Para complementar essa reflexão com base no 

que diz Helena Copetti Callai. 

O espaço da história das pessoas, dos grupos que nela vivem, das 

formas como produzem, como se alimentam e como o 

fazem/usufruem do lazer. Isto resgata a questão da identidade e a 

dimensão de pertencimento (CALLAI, Helena Copeti. Estudar o 

espaço para compreender o mundo. Mediação, p. 84). 

A percepção infra-cidadania desses adolescentes é notória quando eles já não 

acreditam na existência de justiça social, não tem perspectiva de um futuro melhor, pois não 

possuem a menor consciência política. 

Infra cidadania essa que se percebe em todo o contexto sócio-cultural notório 

pela falta de escolarização da família heterogeneidade da comunidade, por sua vez 

constituídos de migrantes de áreas menos desenvolvidas e/ou menos assistidos pelo poder 

público. 
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Conformação com o mínimo já que o necessário como a boa alimentação, 

saúde, segurança, lazer entre outros, se lhe apresenta inatingível, como confere Dimestein 

em seu livro cidadão de papel: 

A democracia é o regime que garante a libertação de todos 

escolherem seus governantes. Mas só existe liberdade quando se 

pode optar. E só existe liberdade quando se tem informação. A 

capacidade de um analfabeto obter informação e processá-la é muito 

limitada. Ninguém pode dizer que é livre para tomar sorvete que 

quiser se conhece apenas o sabor limão (DIMENSTEIN, Gilberto, 

2002, p. 168). 
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II- SUA ESPECIFICIDADE FÍSICA E ATUAIS CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

Conforme esboço acima, o Bairro Jardim Tiradentes situa-se numa área 

periférica de Aparecida de Goiânia cidade pertencente à Goiânia, cujo município representa 

a 2a área mais bem ocupada do Estado de Goiás. O referido bairro, por sua vez, tendo um 

quantitativo de 3.908 lotes, constitui uma área residencial quase 100% ocupada por uma 

população, em sua maioria, de área de risco da grande Goiânia, que pelo processo de 

ocupação desordenada sofre hoje, sérios problemas ambientais. Em decorrência disso, os 

mapas a seguir mostra no projeto Comunidade Legal – Nova Cidade a forma de solução 

encontrada pela prefeitura Municipal quando faz a seguinte observação. 

A área do Parque do Bambu localizado à margem esquerda do 

Córrego Santo Antônio, conhecida como Mata do Tiradentes, será 

tratada em Etapa Futura com recursos do Tesouro Municipal, ou 
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recursos que a Prefeitura consiga captar por meio de emenda 

parlamentar, convênios ou dotação específica do OGU. 

Nela serão instalados os equipamentos de Administração do Parque, 

Viveiro Comunitário, Banco de Sementes, Laboratório e Horto 

Fitoterápico, Oficina do Bambu, Centro de Compostagem, Anfiteatro, 

Quadras Poliesportivas e Campo de Futebol, Quiosque de Parada e 

Praça do Estudante. Entretanto a Poligonal do Projeto Comunidade 

Legal incluiu uma faixa de 50 m (em média) na margem esquerda do 

córrego para que fosse garantida a recuperação de toda a mata ciliar 

no trecho entre a Av. 21 de Abril e Rua São Paulo. 

A dinâmica sócio-espacial do Bairro Tiradentes não é muito diferente de tantos 

outros espaços que circundam a Grande Goiânia. No entanto, em Aparecida de Goiânia 

aquele referido espaço, oferece à comunidade científica interessantes elementos de análise 

dos impactos dentro da relação homem-meio natural, por razão da desordenada ocupação 

de populações oriundas de áreas de risco, que no decorrer do processo de territorialização 

não vem cumprindo os critérios legais relativos ao manejo do espaço natural. Assim, a 

fisionomia desse espaço, faz representar a paisagem periférica de Aparecida de Goiânia, ue 

perdera a sua originalidade, nas últimas décadas. 

A degradação citada acima, está portanto, ligada a ação antrópica cujos efeitos 

mais evidentes estão relacionados com o empobrecimento genético do solo que sustentam 

a vegetação ciliar, inclusive as consideradas como reservas ambientais. Esse processo vem 

sendo determinado pela extração da área destinada a construção civil e a exploração de 

recursos vegetais responsáveis pela simplificação do ecossistema. 

Nessas circunstâncias as veredas ali existentes, consideradas como alternativas 

de manutenção dos recursos hídricos, fatalmente não perdendo esta característica, ou 

melhor, desaparecerão com a ação da oxidação e a lixiviação do solo. 

Propõe-se, entretanto, ao apenas escrever as práticas capitalistas que não 

respeitam a biodiversidade, mas também levar a reflexão da abordagem ambiental com uma 

nova forma de pensar do homem e como ela se relaciona com a natureza. Neste propósito, 

nas investigações das relações homem-natureza no espaço Jardim Tiradentes pressupõe 

um estudo do controle político do território a partir da responsabilidade do Estado como 

também como função das instituições privadas, cujo poder está entre as cumplicidades e a 

solução de problemas, decorrentes das formas de apropriação e manipulação da natureza. 

Vistos etc... 

 7970 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Trata-se de ação civil pública ambiental com pedido de liminar 

promovida pelo Ministério Público em desfavor de Faride Luiz da 

Silva, Luiz Antonio Teófilo Rosa, Luiz Batista da Silva, ABM 

Engenharia Ltda., Edmar Pereira de Souza, Extração de Areia 

Lajinha Ltda., e outros, constando da exordial, em suma, que os réus 

vem promovendo, de maneira contrária à legislação ambiental, a 

extração d areia o que está provocando sérios danos ao meio 

ambiente, com o assoreamento do Rio das Lajes, colocando em risco 

o abastecimento de água na cidade de Aparecida de Goiânia, tudo 

conforme os relatórios, documentos e fotografias que acompanharam 

a inicial. 

A decisão de fls. 167 a 169 concedeu a liminar pleiteada e 

determinou a suspensão da atividade de extração de areia no 

Município de Aparecida de Goiânia, até que sejam recuperadas a 

áreas já degradas, em razão dessa atividade, de acordo com os 

planos de recuperação e aprovação da FEMAGO e 

comprovadamente executados, mediante laudos técnicos daquele 

órgão que deverão ser encaminhados a este juízo, ficando fixada a 

multa de R$ 5.000,00 por dia, em caso de transgressão da proibição 

imposta. 

Conforme o exposto acima, questiona-se a responsabilidade de controle do 

espaço como proposta eminentemente ambiental, vez que a população assentada resiste 

qual tipo de orientação ambiental em decorrência das interferências culturais. Assim, mesmo 

que as instituições ambientais venham enfatizar as virtuosidades da natureza em função da 

qualidade de vida as resistências chamam a atenção que no âmbito das decisões permeiam 

outros conceitos políticos que devem ser analisados. 

No processo de ocupação ocorrem por exemplo decisões políticas que divulgam 

potencialidades com perspectivas de mão-de-obra barata e da obtenção de produto para 

atender a demanda de matéria-prima para o mercado, como é o caso exploração saibro, da 

areia e do bambu. Assim no estudo de reordenação urbanística, no Bairro do Jardim 

Tiradentes tanto se vê a proposição do equilíbrio sócio ambiental, como pode ser vista a 

imposição de condições que visam a especulação. 

Assim no jogo das intenções, Santos (1997) chama atenção de que a 

natureza pode sucumbir-se quando se constrói objetos que 

mascaram a abordagem ambiental. De tais objetos implantam uma 
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“tecnosfera” da qual cria-se uma “psicoesfera” em que sutilmente 

repelem o dever da conservação”4. 

Conforme a situação colocada acima, a avaliação das intenções do poder 

decisório pauta-se na relação homem-natureza com perspectiva de análise dos valores 

culturais em que, eventualmente, esse poder tenha colocado de forma consciente ou 

inconsciente determinada representações que venha ferir os propósitos de uma política 

ambiental eminentemente correta. 

As representações impostas sobre aquela comunidade situa-se entre a 

subserviência das pessoas e o poder das decisões seja das políticas públicas ou 

particulares que faz estampar na paisagem grandes desigualdades. Por essa razão 

presume-se então que por força dos fatores culturais as políticas capitalistas de produção se 

colocam muito a vontade de sugestionar pessoas dentro dos seus interesses o que, 

fatalmente venha determinar omissões ao compromisso de ordenação do espaço 

sustentável. Nessa influência, inconscientemente as pessoas se privam de pensar sobre a 

sua relação com a natureza. A propósito pode entender através de REIGOTA (2002) que 

“...a utopia, a autonomia, a cidadania, a justiça social como contribuição da filosofia política 

à educação ambiental, é válida para levar um conjunto de idéias com perspectivas de mudar 

o sistema para prevalescente”5. 

As adversidades de conceitos são bastante válidos nas discussões relativas à 

sociedade/natureza, reconhecendo que os interesses, as crenças e as emoções estampa-se 

na paisagem. Desse reconhecimento é salutar analisar o comportamento dos diferentes 

atores do processo com o intuito de interpretar as suas diferentes atuações sobre o espaço 

em questão. No caso do Bairro Jardim Tiradentes, a partir da interpretação se situaria a 

partir da década de 1980; levando em conta que, o aspecto qualitativo de pesquisa deve 

merecer métodos de aglutine conhecimentos advindos de registros, que possam dar 

testemunho de verdades; visto que até mesmo no âmbito dos aspectos naturais da 

geografia, permeiam interpretações de traços econômicos e éticos que colocados em 

relevância, seria a oportunidade de detectar aqueles traços que artificializam o meio 

ambiente para simular intenções. 

CONCLUSÃO 

Ao se detectar os elementos que consideramos ser necessários para o 

encadeamento da referida pesquisa, analisando a estrutura organizacional da comunidade 

                                                 
4 SANTOS, Nilton. Natureza e Sociedade. Técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: HUCITEC, 
1998. 
5 REIGOTA, Marcos. Meio Ambiente e Representação Social. São Paulo: Cortez, 2001. 
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em questão, nos é possível perceber que a construção daquele espaço geográfico está 

condicionado ao processo de globalização e intimamente relacionado com a exclusão social. 

Na discussão analítica da variação de estágios da sociedade e nas diferentes 

formas de organização social, evidenciando a fragilidade da cidadania bem com apontando 

as possibilidades para a conquista da mesma, nos torna possível percebe como se organiza 

a população latino-americana na condição de acomodação, das paisagens elaboradas pelo 

cidadão pretendemos elaborar uma releitura da exclusão provocada pelo processo de 

globalização e assim recriar uma redefinição daquele lugar e propor possibilidades de 

inclusão. 
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