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Resumo 

 

Guardada as devidas restrições de uma pesquisa em andamento, este artigo tem por objetivo 
apresentar as discussões iniciais do trabalho intitulado: Estudo da qualidade de vida dos residentes 
do aglomerado subnormal localizado no bairro Jardim São Paulo Anápolis /Goiás.   Para o 
desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado como instrumento de coleta questionários com questões 
que traduzem em informações sobre as condições de vida dos moradores, a saber: condições de 
habitação, saúde, educação, trabalho, meio ambiente, saneamento básico, infraestrutura, aparelhos 
urbanos, canais de decisões coletivas, entre outros aspectos, ligados a qualidade de vida e a noção 
ao direito a cidade. Assim busca apresentar aqui, informações parciais da pesquisa que se encontra 
em andamento que dizem a respeito do perfil destes moradores, quanto também dos problemas 
ambientais que afetam na sua qualidade de vida. Os resultados demonstram a precariedade da 
condição de vida dessa população principalmente da questão ambiental. 
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Introdução 

 

As habitações subnormais fazem parte da produção do espaço urbano ilegal. 

Este termo é utilizado pelo IBGE, desde 1991, para caracterizar as áreas de 

moradias irregulares existente no país como, por exemplo, a de favelas. 

Anápolis/Goiás com uma população de 357.402 ml habitantes (Cf. Censo do IBGE, 

2010), apresenta em seu espaço urbano mais de vinte assentamentos informais 

precários considerados alguns como aglomerados subnormais de acordo com as 

informações do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS, 2011).  

Neste sentido este artigo tem por objetivo apresentar parte de uma pesquisa de 

mestrado que se encontra em andamento, no qual tem como objetivo principal 

analisar a qualidade de vida dos residentes que vivem no aglomerado subnormal 

localizada no bairro Jardim São Paulo Anápolis /Goiás. Assim busca apresentar aqui 

informações que dizem a respeito do perfil destes moradores, quanto também dos 

problemas ambientais que afetam na sua qualidade de vida. 



1. Conceitos: aglomerados subnormais e qualidade de vida  

 

1.1.  Aglomerado subnormal  

 

Conforme o IBGE, os chamados aglomerados subnormais (AS), 

conhecido tradicionalmente como (favela), são habitações ilegais precárias. Esse 

modelo habitacional é o principal desafio a ser superado em várias cidades 

brasileiras e também do mundo, pois é o principal retrato da desigualdade social e 

da pobreza urbana contemporânea. 

De acordo Davis (2006), essa formas de habitações é uma estratégia de 

sobrevivência de milhares de pessoas espalhadas pelo os cinco continentes e 

recebem diferentes expressões terminológicas em diferentes lugares e região no 

mundo, por exemplo: flophouse (expressão norte- americana); segunda cidade 

(Egito); cortiços flutuantes e homens engaiolados (Hong Kong), entre outras 

designações. Para este autor, os países do Terceiro mundo, é os maiores palcos da 

pobreza urbana mundial.   Segundo ele a “superurbanizaçao” sofrida por esses 

países, promoveu o crescimento de várias “Megacidades” espalhadas em diversas 

regiões do mundo, provocando um processo que ele chama, de urbanização e 

favelizaçao, no qual uma grande parcela dos assentamentos irregulares pode ser 

encontrada no hemisfério Sul, principalmente na América Latina e no Brasil no qual 

ele destaca: 

Desde 1970, o crescimento das favelas em todo hemisfério sul ultrapassou 
a urbanização propriamente dita. Assim, examinando a cidade do México do 
final do século XX, a urbanista Priscilla Connolly observa que “até 60% do 
crescimento da cidade resulta de pessoas, principalmente mulheres, que 
constroem heroicamente suas próprias moradias em terrenos periféricos 
sem uso, enquanto o trabalho informal de subsistência sempre foi 
responsável por grande proporção do total de empregos”. As favelas de São 
Paulo - meros 1,2% da população em 1973, mas 19,8% em 1993 – 
cresceram na década de 1990 no ritmo explosivo de 16, 4 % ao ano.  Na 
Amazônia, uma das fronteiras urbanas que crescem com mais velocidade 
em todo mundo, 80% do crescimento das cidades tem-se dado nas favelas, 
privadas, em sua maior parte, de serviços públicos e transportes municipal, 
tornando assim sinônimos da urbanização e “favelização”. (DAVIS, 2006 p. 
27). 

 

No Brasil, diferente de outros países as primeiras favelas tiveram início 

XIX, no chamado Morro da Providência. Mas, foi partir da década 1940, 

principalmente na década de 1950, sob a ideologia do “milagre econômico”, que as 

favelas no Brasil começaram a crescer e se expandir se tornando um problema, 



principalmente em cidades que sofreram processo de industrialização, atraindo 

assim, grandes fluxos da população do campo para cidades. 

Para Maricato (2006) no Brasil a partir dos anos de 1980 ocorreu a 

expansão das favelas que foi agravado nos anos de 1990, períodos estes de grande 

crescimento populacional nesses espaços, que chegou a 7,65% contra 1,9 % 

população urbana da época. Crescimento estes, que segundo esta autora, serviu 

para agravar os problemas sociais, políticos, econômicos e ambientais no espaço 

urbano brasileiro. Vale destacar com base em Corrêa (2007), que a produção do 

espaço favela é resultado da fragmentação do espaço urbano, da exclusão do direito 

à cidade, fatores influenciado pela especulação imobiliária, e ausência de Estado 

que privatiza o solo urbano, deixando de lado o cumprimento de uma política de 

planejamento urbano que inclui a população ao direito a moradia e ao próprio 

consumo da cidade.  Pratica essa que obrigam os grupos sociais de classes mais 

baixas se dirigirem para áreas degradadas distantes dos equipamentos urbanos, 

ocupando assim, as áreas de menor valorização imobiliária, como aponta Maricato 

(2001), as áreas de proteção ambiental onde a vigência de legislação de proteção e 

a ausência de fiscalização definem a desvalorização como: as beiras de córregos, 

encostas de morro, terrenos sujeito a enchentes entre outros tipos de riscos.   

Mas o que venha ser Favela? Como são caracterizadas? 

De acordo com a ONU (2003), as Favelas, são consideradas como espaços 

urbanos ilegais com excesso de população e habitações pobres ou informais, 

possuindo acesso inadequado de água potável, de infraestrutura e de condições 

sanitárias, seguido pela insegurança da posse da terra. Para Rodrigues (1990, p. 36) 

“as favelas são as ocupações juridicamente ilegal de terras. Terras sem uso geral do 

poder público ocupado por famílias sem teto e sem terra”.  

Com base nestes dois conceitos de favelas apresentados observa-se que a 

irregularidade fundiária é um traço consensualmente aceito para caracterizar as 

favelas, pois além desta forma de moradia ser considerado por muitos autores como 

um espaço de exclusão e segregação ligado a pobreza, a ilegalidade é uns dos 

principais características que define esta forma de moradias, definição trabalhada 

pelo IBGE no conceito de aglomerado subnormal. 

 O IBGE (2011) define aglomerado subnormal como sendo um conjunto de 

domicílios com no mínimo 51 unidades (barracos, casas, etc.) que ocupa, de 



maneira desordenada e densa, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) 

e que não possui acesso a serviços públicos. 

A cidade de Anápolis /Goiás nosso objeto de estudo é um exemplo de cidade 

que possuem aglomerados subnormais em seu espaço urbano. Com uma população 

de 334.612, (Cf. Censo do IBGE, 2010), esta cidade sofreu um crescimento 

espraiado, contribuindo assim, para o surgimento de vários problemas urbanos, 

principalmente o de moradia. De acordo com Tavares e Bernardes (2007, p. 40) 

entres os principais fatores que contribuíram para esta expansão estão: “instalação 

da ferrovia” (década de 1930), construção de Goiânia, surgimento de Brasília, 

implantação da rodovia Belém-Brasília (décadas de 1950 a 1970, construção da 

Base Aérea de Anápolis, instalação do DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis), 

pavimentação da BR 153 e atualmente, o Porto Seco, já nos anos de 1990 

No entanto todos esses fatores mencionados por essas autoras 

provocaram um crescimento exacerbado da cidade de Anápolis criando vários 

espaços de exclusão e segregação urbana. Segundo Bernardes e Tavares (2007) o 

crescimento do espaço urbano de Anápolis resultou na formação  de várias áreas de 

ocupações ilegais na forma de subnormalidade concentrando  vários aglomerados 

subnormais em seu espaço. Atualmente segundo informações do Plano Municipal 

de Habitação de Interesse Social (PMHIS, 2011), Anápolis possui mais de vinte 

assentamentos precários distribuídas em áreas publicas e privadas nos quais muitos 

entre eles, se encontram em áreas de riscos ambientais: inundação, riscos 

geológicos e geomorfológicos com ocorrências de (voçorocas), entre outros 

problemas ambientais. Entre estes assentamentos informais está nosso objeto de 

estudo que se caracteriza como uma área de ocupação ilegal em propriedade 

particular. 

 

1.2. Qualidade de Vida 

 

A Qualidade de Vida (Q.V) tem sido tema de estudo de várias áreas do 

conhecimento e emana uma multiplicidade de sentidos. De tanto mencionada e 

imaginada, sobretudo pelo senso comum, o tema é cada vez mais utilizado por 

diferentes meios, seja nas instituições de ensino, no discurso do político, em 

conversas rotineiras, em notícias de jornais, na internet etc. 



Entretanto o tema Q.V é tratado sob diversas formas e muitas são as 

abordagens atribuídas para construção do seu conceito.  Podendo ser encontrados, 

desde abordagens individuais e coletivas até gerais entre outras abordagens. Vale à 

pena destacar que o debate sobre Q.V tem se pautado atualmente nas abordagens 

ligadas à distinção das esferas objetivas e subjetivas e as que centram seus estudo 

com base na compreensão dos recursos disponíveis e as necessidades. 

Sobre as abordagens que busca a compreensão da Q.V com base nos 

recursos e necessidades Herculano (2000) destaca que para operacionalização 

destes modelos de abordagens o pesquisador deve considerar e levar em conta as 

diferenças individuais, sociais e culturais, pela acessibilidade às inovações 

tecnológicas. Sendo assim segundo ela, os recursos disponíveis é capacidade 

afetiva de um grupo social de satisfazer suas necessidades. Na qual ela cita os 

exemplos a seguir: 

Podemos analisar as condições de saúde pela quantidade de leitos 
hospitalares e número de médicos disponíveis, ou o grau de instrução pelo 
número de escolas, jornais publicados, níveis de escolaridade atingidos, etc; 
podemos avaliar as condições ambientais pela potabilidade da água, 
coliformes e partículas de substâncias nocivas em suspensão, pela emissão 
aérea de poluentes, pela quantidade de domicílios conectados às redes de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, pela dimensão per 
capita de áreas verdes e espaços abertos urbanos disponíveis para 
amenizar a paisagem cinza do concreto e asfalto urbanos.  (Herculano, 
2000, p.5) 

 

As necessidades segundo ainda Herculano (2000), seria a avaliação 

através dos graus de satisfação e dos patamares desejados, na qual a mensuração 

da Q.V poderia ser feita pela distância entre o que se deseja e o que se alcança, 

avaliando principalmente os estágios de consciência a respeito dos graus de prazer 

ou felicidade experimentado, ou mesmo, a partir do julgamento que se propõem 

substantivo, feito pelo o próprio pesquisador, sobre o que tornaria a vida melhor. 

Todavia diante da apresentação desta abordagem é importante 

apresentar o conceito de Q.V proposto por Herculano (2000) e seus principais 

indicadores.  

Herculano (2000), busca a construção de seu conceito apontando 

diversos variáveis que vão além das condições matérias de existência, conceito 

esse, norteado pela questão ambiental, no qual segundo ela, se definiria como: 

A soma das condições econômicas, ambientais, científico-culturais e 
políticas coletivamente construídas e postas à disposição dos indivíduos 
para que estes possam realizar suas potencialidades: inclui a acessibilidade 
à produção e ao consumo, aos meios para produzir cultura, ciência e arte, 



bem como pressupõe a existência de mecanismos de comunicação, de 
informação, de participação e de influência nos destinos coletivos, através 
da gestão territorial que assegure água e ar limpos, higidez ambiental, 
equipamentos coletivos urbanos, alimentos saudáveis e a disponibilidade de 
espaços naturais amenos urbanos, bem como da preservação de 
ecossistemas naturais. (Herculano 2000, p.21) 

 

Observa-se que essa autora, defende a mensuração Q.V como forma de 

compreensão e entendimento do desenvolvimento do bem-estar dos indivíduos e do 

coletivo. Ela propõe a inclusão da temática ambiental nos demais itens hoje 

mensurados no IDH. Ou seja, baseado em Ferreira (1996), a autora defende que a 

Q.V deve ser pensada em valores e princípios que tratam a Q.V como um direito de 

cidadania, baseado no ponto de vista ético, ambiental que atinge a plenitude 

humana.   

O modelo de indicadores proposta por Herculano (2000) sugere 

elementos para a elaboração de um novo conjunto de indicadores que mensurem, a 

um só tempo e de forma integradora, o bem estar individual, o equilíbrio ambiental e 

o desenvolvimento econômico. 

Sendo assim, a proposição do Índice de Qualidade de Vida de Herculano 

se pauta em indicadores que buscam o compromisso ético da sociedade que 

garante a vida e permite que as potencialidades humanas sejam realizadas sem, 

com isso, destruir a natureza. Essa noção de compromisso ético procura superar a 

perspectiva de uma “perfeição inatingível”. Portanto, essa autora apresenta diversos 

pontos indicativos de modelo de indicadores de Q.V que avaliam, por exemplo: 

qualidade habitacional, qualidade educacional, qualidade da saúde, condições de 

trabalho, diversidade e horizontalização na comunicação social, qualidade no 

transporte coletivo, qualidade ambiental urbana, qualidade ambiental não Urbana, 

pluralidade e horizontalidade nos canais de decisão coletiva. 

Neste sentido, diante de todo esse exposto, a proposta deste trabalho tem 

como objetivo metodológico, adotar o modelo de avaliação da Q.V com base em 

Herculano (2000), por entender que este instrumento abrange uma melhor 

compreensão das necessidades humanas, principalmente quando se trata do 

cotidiano urbano, no qual envolve várias necessidades, como acesso a 

equipamentos urbanos para satisfação do bem-estar de uma determinada 

população. Principalmente pelo próprio objeto de estudo no qual aqui será 

investigado, a qualidade de vida de residentes de assentamentos subnormais que 



são espaços ilegais, que se apresentam com vários problemas ligados a própria 

desigualdade social, gerando problemas de ordem social e ambiental que 

comprometem na Q.V dos moradores, nas quais como exemplo, instrumentos de 

avaliação como IDH, entre outros são insatisfatórios por não retratar a realidade 

local de cada espaço no qual necessita diferentes demandas. 

 

1.3. Localização e caracterização da área de estudo  

 

Nosso objeto de estudo está localizado na região sul de Anápolis e se 

apresenta como um enclave urbano de exclusão e segregação entre vários bairros e 

loteamentos como pode ser visto na Figura 01.  Por fazer divisa com os bairros São 

João e Jardim São Paulo, muitos moradores chamam de “invasão do bairro São 

João”, outros como “invasão do bairro Jardim São Paulo”. Os órgãos públicos têm 

tratado como a invasão do Jardim São Paulo, porém na nossa pesquisa optamos 

chamar como (A.S) localizado no bairro Jardim São Paulo. A ocupação deste 

espaço ilegal se deu na década de 1980, logo após a retirada dos trilhos que 

passava na região onde se encontra hoje as moradias. Toda ocupação desta área 

surgiu no espaço de uso da ferrovia em seu leito ferroviário, no qual várias famílias 

oriundas de outros bairros da própria cidade de Anápolis, quanto também de outras 

cidades do estado de Goiás e de outros estados do Brasil ocupou em forma de 

“invasão”, construindo casas de baixo padrão característico de autoconstrução, 

ocupando assim, todo espaço de terreno público federal, se tornando uma área de 

ocupação ilegal no espaço urbano de Anápolis. 

Vale destacar que A.S do Jardim São Paulo, juntamente com A.S do 

Setor Sul e Arco Verde formam juntas uma das áreas mais densas e populosas de 

assentamento informal em Anápolis, conhecido conhecida também como áreas 

subnormais do antigo leito ferroviário de Anápolis. 

 

 

 

 

 



Figura 01 – Mapa de localização do aglomerado subnormal localizado no bairro Jardim São Paulo. 

 

 

De acordo com a prefeitura de Anápolis A.S localizada próximo ao bairro 

Jardim São Paulo é considerado como um assentamento informal precário de 

propriedade particular. Mas, porém, pode ser considerada como um setor de 

habitação subnormal, principalmente pelo fato da área de estudo possuir mais de 51 

domicílios, critério este definido pelo IBGE para classificar os setores de 

aglomerados subnormais, que juntamente com precariedade dos serviços de 

infraestrutura no qual essa área de moradia possui, junto com outras características 

como: irregularidade da posse do terreno, traçados desordenado das ruas, pode ser 



enquadrada como um A.S. A Figura 2 mostra os traçados irregulares das ruas da 

A.S localizado próximo do Jardim São Paulo, revelando a subdivisão informal de 

parte da área de ocupação do antigo leito ferroviário de Anápolis diferente do 

loteamento do Jardim São Paulo que é legalizado.    

 

Figura 02 - Mapa do Traço e contorno das ruas do aglomerado subnormal localizado no Bairro 

Jardim São Paulo 

 

 

Sobre os equipamentos urbanos encontrados próximo ao A.S, podemos 

considerar que é quase inexistente, a maioria das famílias busca assistência à 



saúde na Unidade básica do Bairro Vila Esperança e serviços de educação nas 

escolas próximas deste mesmo bairro, como também no bairro São João, Setor Sul 

e Arco Verde.  Além disso, a região onde se localiza esta ocupação ilegal possui 

pequenos estabelecimentos comerciais, podendo ser encontrado no bairro: 

mercearia, bares, panificadora, auto-mecânica, com ausência de outros serviços no 

qual os moradores buscam nos bairros próximos de suas residências.  A área de 

pesquisa possuem 165 domicílios de acordo com informações levantadas por 

imagens de satélites Google Earth. Vale mencionar que esta pesquisa se encontra 

restrita aguardando acesso da ficha A para melhor caracterização da área de 

estudo. 

 

2. Qualidade de vida dos residentes do aglomerado subnormal localizado no 

bairro Jardim São Paulo. 

 

Com a pesquisa em andamento buscamos apresentar aqui alguns dados 

que revelam um pouco do perfil dos moradores da nossa área de estudo, como 

também das informações que retratam a questão ambiental que afetam a vida 

destes moradores e sua Q.V. As informações apresentadas aqui foram obtidas com 

base na coleta de informações por questionários, no qual esse foi aplicado por 

domicílios em amostragem por sorteio de lotes, no qual foi aplicado assim, 61 

questionário para um universo de 165 domicílios.  

Sendo assim a pesquisa revelou 62,7% da população dos entrevistados 

são do sexo feminino e somente e 37,3 % do sexo masculino. Com relação à cor a 

maioria se declarou parda correspondendo 56,6% dos moradores, negra 25,8% e 

branca 17,7%. A pesquisa revelou que 30,6% da população dos entrevistados do 

A.S são casados números esses quase empatam com os números de solteiros que 

somam 29,0%, os amigados somaram 22,6%, divorciados 11,3% e os viúvos 4,8%. 

A maioria da população investigada possui entre 1 a quatro filhos. Foi perguntado 

também sobre o grau de escolaridade dos entrevistados, no qual se percebe que os 

níveis são baixos, cerca de 30, 9% possui somente até a quinta série, 22,6% 

possuem o ensino médio incompleto, 19,4% se declararam sem instrução e somente 

1,6,0 %  se declaram possuir o ensino fundamental completo e 3,2 % o ensino 

médio completo. E aqueles que se dizem ter iniciado o ensino superior 4,8 %. 

 



No que diz respeito aos problemas ambientais nas áreas que localizam 

próximos de problemas de erosão, mais 61,5 % dos moradores afirmaram não sofrer 

com o abalo provocado pela erosão que ocorrem nos terrenos onde as moradias 

foram construídas, somente 38,5% dizem sofrer com o abalo provocado pela erosão 

com rachaduras nas paredes da casa. Foi caracterizado que a erosão não se trata 

de um processo de voçorocamento e sim de um desabamento do solo 

principalmente em moradias que foram construídas em terrenos acentuados ver  

 

Figura 3.  Nas áreas onde esse desabamento do solo é presente conforme informações coletadas, a 

população afirma que não despeja lixos resíduos nas áreas. 

 

      

(A)                                                    (B) 

Fotos das casas que sofreram abalos devido ao processo de erosão. Na imagem A observa o desabamento do 

solo no fundo do quintal de uma casa. Na imagem B a erosão em  um lote onde havia uma residência, na qual 

essa foi condenada pela prefeitura. 

 

A pesquisa revelou uma grande ocorrência de caso de dengue na região, 

dados estes confirmados pelos os moradores, cerca de 71,0 % da população 

entrevistada afirmaram ocorrer na região caso de dengue, 24,2 % casos de 

meningite. Em trabalho de campo, observou-se que há muito acúmulo de lixo nas 

ruas e água parada ver Figura 4. Percebe-se que a população pesquisada não faz 

associação em degradação ambiental e aparecimento de doenças (dengue, 

meningite, cólera diarréia). Fatores que revelam a falta de informação dos 

moradores com relação ao ambiente e aos próprios riscos que sofrem. 

 

 



Figura 4: Fotos indicando o acúmulo de lixo e água parada nas ruas dos aglomerado subnormal 

localizado no Jardim São Paulo. 

    

                (A)                                                  (B) 

Na imagem A, observa-se a presença de lixo nas ruas como : sacola plástica, garrafa pet entre outros resíduos. 

Na imagem B o acúmulo de água parada que saí das casas devido à ausência de saneamento básico. 

 

Considerações Finais  

 

As informações que foram levantadas até o presente momento nesta 

pesquisa, revelam a precariedade da qualidade de vida dos residentes do 

aglomerado subnormal localizada no Jardim São Paulo, principalmente quando 

abordamos a questão ambiental, no qual essa se revelou como uma variável que 

pode estar afetando a qualidade de vida da população pesquisada. A população 

demonstrou ser a maioria parda e ter baixos índices de escolaridade fator esse que 

se coloca como um indicador de exclusão e de segregação.  
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