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Resumo: O artigo analisa a produção do espaço urbano construído em Goiânia a partir da ótica 
da exclusão social. Focaliza o problemática da Vila Roriz, epíteto pejorativo do Setor Urias 
Magalhães II. Esta fração do tecido urbano da Cidade foi propositadamente produzida nos 
domínios da planície de inundação do ribeirão Anicuns, face à decisão pessoal do então Chefe 
Biônico do Executivo Municipal de Goiânia na época, atual Senador sob suspeita de corrupção, 
Joaquim Roriz. A exclusão social é discutida sob a perspectiva da conglomeração e coalescência 
da pobreza, contrariando o conceito de aglomerado de exclusão social que desconsidera as 
relações interpessoais e o subjetivismo como o cimento de formação do tecido social. O processo 
de exclusão social, sob a perspectiva em tela, internaliza os seguintes conceitos: gérmen, 
microagregado ou núcleo de exclusão, conglomerado ou mesoagregado de exclusão, bolsões ou 
macroagregados de exclusão e finalmente, pela união de dois ou mais bolsões, conceitua-se o 
estrato ou zona de exclusão. A desterritorialização e seu reverso, a territorialização, na espécie, 
resultam da ação onipotente do capital financeiro o qual toma como instrumento o próprio Poder 
Público. Deste modo a população resulta literalmente transportada para uma área 
ambientalmente desfavorável ao processo de produção do espaço urbano construído, acolhendo, 
injustamente, os efeitos perversos da nefasta ação do Poder Público Municipal. 
Palavras-chave: Exclusão social. Desterritorialização. Conglomerados de exclusão. 
 

1 Notas vestibulares 

 

A Vila Roriz, epíteto pejorativo com o qual ficou conhecido o Setor Urias 

Magalhães II, situa-se na porção centro-norte da cidade de Goiânia, na área de desembocadura 

do ribeirão Anicuns com o rio Meia Ponte (Figura 1) 

A produção do espaço urbano resulta da combinação sinérgica de fatores 

multifacetados, tais aqueles de ordem econômica, política e social. Goiânia, insculpida na grande 

fímbria de interiorização do sistema capitalista no Brasil, denominado Marcha para o Oeste, 

surgiu a partir do arranjo dialético de três grandes vertentes. Observa-se que, de um lado, a 

vetusta Vila Boa, imobilizada no fundo do anfiteatro esculturado pela evolução 
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geomorfológica da bacia do rio Vermelho, quedava-se inerte no contexto da incipiente economia 

goiana. Do outro lado, as antinomias políticas existentes entre as duas históricas oligarquias de 

Goiás: os caiados e os ludovicos, constituam uma espécie de motor a estimular a processualística 

mudancista. 

O arranjo dicotômico dessas forças políticas do Estado fulcra-se, 

fundamentalmente, em fatores de ordem econômica. Todavia fatores ambientais também 

estimulavam o processo. a cidade de Goiás quedava-se, praticamente, encravada em região de 

relevo colinoso de topos predominantemente aguçados, aos quais se associam vertentes com 

notáveis graus de declividade. Deste modo o município que sediava a antiga capital, ressentia-se 

da inexistência de extensas massas de solos com alta fertilidade natural. 

Um dos fatores preponderantes no surgimento da Cidade de Goiás foi a 

extração predatória do ouro a partir das grupiaras e das aluviões rebocadoras dos escombros 

conseqüentes dos processos condicionadores da evolução geomorfológica da bacia do rio 

Vermelho. Os processos gliptogênicos atuantes na região, a partir do Terciário, expuseram 

terrenos do tipo greenstone belt, ensejando a deposição das pepitas de ouro que se encontravam 

encravadas em suas fraturas, polarizando a predatória, saqueadora e desordeira cobiça dos 

cúpidos bandeirantes. A Cidade de Goiás remanesceu, assim, ao longo do processo histórico, 

como se fora uma espécie de testemunha da forma imprópria com a qual o homem vem 

interagindo com o meio. 

Os desequilíbrios engendrados pelo desmatamento extensivo das vertentes 

íngrimes, deixaram exposta uma ossatura rochosa, despida de manto de intemperismo, ossatura 

esta que apenas possibilita uma produção e produtividade agrícola  marginais, progressivamente 

decrescentes.  

O descompasso entre o estágio em que se encontrava o sistema de produção 

capitalista goiano e aquele em processo de formatação no país, a partir da ditadura de 30, 

constitui um importante elemento coadjuvante do processo que desaguaria na criação de Goiânia. 

Goiás desconectava-se com o sistema reticular de cidades que se iniciava com 

a incipiente industrialização do Brasil. A Capital do Estado quedava-se qual paquiderme, imóvel, 

desprovida de eixos viários promotores da sua conexão e da conseqüente troca de matéria e 

energia com o resto do País.  

Vivia-se o império do nacionalismo. O braço de ferro da ditadura getulista 

projetava-se sobre Goiás, como se fora uma espécie de apêndice ou pseudópode, ou seja, uma 

extensão ou projeção da própria ditadura. 



X EREGEO SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOFRAFIA. ABORDAGENS GEOGRÁFICAS DO CERRADO: paisagens e diversidades. 
Catalão (GO), 06 a 09 de setembro de 2007. Campus Catalão - Universidade Federal de Goiás. 

4 

Apesar da forte rugosidade local (resistências política e social) o ano de 1933 

assiste ao lançamento da pedra fundamental da Cidade de Goiânia (Palacin, 1976, p. 14), palco a 

partir do qual o afluxo e refluxo de pessoas,  engendraria o quadro socio-econômico-político de 

cuja estrutura faz parte a Vila Roriz, objeto da análise em epígrafe. 

 

2 A germinação dos “aglomerados de exclusão” em Goiânia 

 

Todo o processo inicial da criação de Goiânia denota que o Poder Público 

pretendia exercer o total controle sobre o processo de produção do espaço urbano, conforme 

anota Pastore (1984, p. 55): 

 

[...] fica explícita a intenção do governo em manter sob o controle do poder 
público não só o uso do solo mas também o parcelamento e a venda dos lotes, 
pois a área limite situaria como patrimônio do Estado, uma área de 576.000 ha, 
suficiente para abrigar uma inconcebível população urbana e todos os espaços de 
uso público e reservas ambientais. Efetivamente a área do domínio do Estado 
fixou-se (após a tramitação com os proprietários de terra) em 3.643 ha e 14ha 
[sic!]. 

 
Fincados nos paradigmas vigentes e, até pelo fato de a “vetusta” capital vir 

experimentando um crescimento populacional negativo, determinou-se que a cidade, em seu 

apogeu, teria um máximo de 50.000 habitantes. O excedente, por ventura existente, habitaria 

cidades satélites, que seriam criadas pelo próprio governo. 

O Poder Público tinha a inarredável intenção de controlar o processo de 

produção do espaço urbano vez que, assim agindo, ensejaria  a obtenção de recursos (com a 

venda de lotes) para a própria consolidação do projeto da Capital, assegurando, ainda,  a 

expansão da rede urbana aos limites do planejado. O resultado seria uma cidade protegida por 

um fímbria de luxuriante vegetação, a qual asseguraria a necessária salubridade para o bem estar 

da população (Pastore, 1984, p. 62). 

De acordo com a proposta original (Pastore, op. cit., p.61) a cidade era dividida 

em três setores, a saber: 

 
Setor Central, com atividades administrativas ao redor da Praça Cívica, e o 
comércio no percurso da Av. Goiás, nas ruas paralelas e principalmente na 
Avenida Anhanguera que resultou da incorporação da  antiga estrada que ligava 
Leopoldo de Bulhões ao núcleo urbano de Campinas, situado aproximadamente a 
5km da Av. Goiás. Setor Norte, previsto para localização das atividades 
industriais, abaixo da Av. Paranaíba, próxima ao lugar onde estava prevista a 
construção da estrada de ferro; Setor Sul, para localização da zona residencial. 
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Com o fim do Estado Novo extingue-se o Governo de Pedro Ludovido 

Teixeira, estabelecendo-se uma ruptura entre o Estado e a produção do espaço urbano. A partir 

de então a especulação imobiliária campeia solta e estende seus tentáculos sobre o processo de 

produção do tecido urbano, descortinando um período de descontrole da produção de lotes 

urbanos. Surge, desta forma, uma forte componente degradativa do meio ambiente, 

exponencializando o preço da terra, como escreve Pastore (1984, p.70): 

 
Até então, o único parcelamento privado (Setor Coimbra) havia sido aprovado 
como uma extensão da Cidade Satélite de Campinas e teria contrariado o 
governador de então, Dr. Pedro Ludovido (12), que pretendia manter o controle 
do parcelamento pelo Estado. Teria havido por parte do governo, uma proposta 
de compra desta área; ante a recusa dos proprietários, os irmãos Coimbra Bueno, 
houve um desentendimento e a proibição da venda dos lotes. 

 
Mesmo antes de a especulação imobiliária se alastrar em Goiânia, parte 

significativa do contingente populacional empregado no setor da construção civil, já exercia forte 

pressão por moradia, vez que, atraída pelas oportunidades oferecidas pela cidade emergente, 

quedava-se aglomerada em insalubres barracões, nos domínios do fundo do vale do córrego 

Botafogo. As pressões por moradia engendraram o surgimento de áreas residenciais como o 

Bairro São José e os setores Pedro Ludovido e Fama. O primeiro, promovido pela Igreja Católica 

e os outros, pelo Estado. Eram loteamentos que visavam amortecer as pressões causadas por essa 

população de baixo poder aquisitivo. Alguns lotes foram doados pelo Poder Público, como no 

caso do Setor Pedro Ludovico. Entretanto essas iniciativas não foram suficientes para anular as 

fortes pressões sociais geradas pela demanda insatisfeita por moradias, resultando, deste fato, o 

incremento do processo de ocupação ilegal de áreas urbanas  

A evolução contínua do processo concentrador de renda encontra um forte 

componente na especulação imobiliária, no efeito-demonstração , nas externalidades causadas 

pela imagem projetada pelos sucessivos agentes políticos que comandaram o Estado, no 

crescente grau de tecnificação do campo e, até mesmo, na despótica rigidez da estrutura fundiária 

do Estado e do País. Dessa forma surgiram em Goiânia gérmens, microagregados ou núcleos 

de exclusão aos processsos sócio-político-econômico-culturais. Esses gérmens, 

microagregados ou núcleos de exclusão coalesceram, progressivamente em mesoagregados ou 

conglomerados de exclusão, os quais, face à dinâmica da produção do espaço urbano construído 

e à exponencialização da concentração da renda, formam os macroagregados ou bolsões de 

exclusão social, de cuja união resultam as zonas ou estratos de exclusão. 

Nos domínios de fundos de vale, o arranjo espacial aproximadamente linear 

deste estrato social, descreve uma estrutura em forma de cinturão a qual serpenteia ao longo do 
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caudal principal das drenagens, promovendo a destruição da paisagem natural e sofrendo, 

reflexivamente, os impactos desta imprópria ocupação. 

Esses bolsões de pobreza na área urbana de Goiânia estão ordenados em 191 

(cento e noventa e uma) posses ou áreas de habitações populares, envolvendo 141.740 (cento e 

quarenta e um mil e setecentos e quarenta) habitantes, totalizando 13,9% da população da urbe , 

de acordo com levantamento realizado pela Prefeitura de Goiânia (Penido & Rocha, 1995). 

Tais bolsões são denominados aglomerados de exclusão por Haesbaert (1995, 

p. 166). Segundo esse escritor os aglomerados de exclusão são a expressão mais extrema da 

desterritorialização, porquanto na hipótese, os indivíduos perdem seus laços com o território e 

passam a viver numa mobilidade e insegurança profundas, como nas hipóteses de acampamentos 

de refugiados e grupos de sem-teto. Acontece, porém, que segundo Haesbaert (op. cit., p.187)  

 
“há momentos [...] que a reterritorialização marginal (= à margem da 
territorialização legal ou dominante) se impõe de tal forma que o que era um 
aglomeradao passa a conformar nítidos territórios, segregados porém 
internamente coesos e seguros para quem partilha de suas regras e valores. 

 
O autor exemplifica esta espécie de reterritorialização com as favelas do Rio de 

Janeiro, nos seguintes termos (Haesbaert, op. cit., p.187): 

 
A disputa entre grupos traficantes rivais nas favelas do Rio de Janeiro, por 
exemplo, alterna períodos de insegurança e desterritorialização (a desordem que 
põe em jogo suas fronteiras de atuação), quando o espaço social adquire feições 
mais claras de aglomerado humano e períodos de consolidação de uma 
territorialidade rígida e de uma ordem autoritariamente imposta. 

 
Haesbaert (op. cit., p.195) distingue três espécies de agloremados de exclusão, 

baseado nas seguintes características: a) o nível da desterritorialização e seu caráter conjuntural 

ou estrutural; b) os grupos sociais e culturais e o contexto econômico dentro dos quais emergem; 

e c) suas formas de articulação com territórios e redes e as escalas geográficas em que ocorrem. 

O autor (Haesbaert, op. cit) cunha os seguintes conceitos: 
 

1) aglomerados radicais. 
 
São aqueles extremamente precários e instáveis, cuja manifestação espacial mais 
típica se dá sob a forma de acampamentos [...] onde a sobrevivência só pode ser 
garantida via assistencialismo internacional e as relações sociedade-território são 
as mais frágeis, podendo mergulhar os indivíduos na mais completa 
desterritorialização onde praticamente o único objetivo é a sobrevivência 
biológica cotidiana; 
 
2) aglomerados tradicionais 
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Vinculam-se a situações endêmicas de exclusão social e fome, geralmente via 
uma segregação que confina grupos sociais em áreas ecologicamente frágeis e/ou 
isoladas, como ocorre no interior do vale do Jequitinhonha ou em partes do sertão 
nordestino brasisleiro; apesar de tudo, como não são propriamente deslocados, 
muitas vezes mantêm importantes laços de identidade com o território; 
 
3) aglomerados transitórios ou conjunturais 
 
Encontrando-se atravessados por múltiplas redes e territórios, recompõem 
constantemente seus espaços, reinserindo seus membros numa desordem 
dominada pela violência e pelo medo, geralmente de caráter ilegal ou 
clandestino, como ocorre algumas vezes nas favelas brasileiras subordinadas ao 
circuito do narcotráfico. 

 
Abordando a problemática das escalas, Haesbaert (op. cit., p195) vale-se das 

expressões aglomerados de massa e aglomerados atomizados (o grifo é nosso) para 

caracterizarem situações específicas, em função do nível da abordagem. Aglomerados 

atomizados são aqueles que envolvem grupos muito pequenos (ou mesmo indivíduos e famílias 

isoladas) enquanto os aglomerados de massa são aqueles que dizem respeito aos grandes fluxos 

de refugiados. 

 

2.1 Uma nova leitura da processualística da exclusão 

 

O vocábulo aglomerar, trás ínsita a noção de ajuntar, agrupar, amontoar 

desordenadamente. Essas são ações que podem ser perfeitamente produzidas por efeitos 

mecânicos, em lapso temporal ínfimo. Se cotejadas com a noção de invasão, ver-se-á uma certa 

semelhança entre os movimentos volitivos ou involuntários dirigentes aos atos de aglomerar e 

invadir. Ambas são ações que se realizam de forma célere e violenta e são geradoras de 

instabilidades de diferentes ordens. Quando da delimitação territorial a invasão se caracteriza 

pela ocupação violenta da terra de outrem. Da mesma forma a aglomeração é uma forma violenta 

de se agrupar pessoas em determinada extensão territorial. Pessoas são desenraizadas de um 

lugar e fixadas em outro. Remanescem no novo território, sob o influxo de extrema instabilidade, 

como se fora uma espécie de barril de pólvora passível de sofrer ignição a qualquer momento e 

espalhar a desordem, a destruição e o pavor. O tecido conjuntivo que agrega os elementos do 

grupo é, basicamente, o regime de submissão à pobreza, o posicionamento exterior à base da 

pirâmide social. Os processos de desterritorialização e, conseqüentemente, reterritorialização 

realizados sob os influxos da violência exercida em curtos espaços de tempo e de forma 

desordenada, podem conduzir, obviamente, à formação dos aglomerados de exclusão, conforme 

a conceituação de Haesbaert (op. cit).  
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Existem, porém, aqueles grupos populacionais despossuídos, cujas origens e 

desenvolvimentos se dão ao longo de significativo intervalo de tempo. A gênese desses grupos 

populacionais e, conseqüentemente, do território que engendram, contrariamente àquela do 

grupo anterior, é feita de forma ordeira, lenta, gradual, mansa e pacífica. É o processo de 

formação das favelas. A partir de indivíduos, famílias ou mesmo pequenos grupos de pessoas, 

geralmente com laços consangüíneos, formam-se gérmens, microagregados ou núcleos 

populacionais, os quais, movidos por mútuos interesses, vão sofrendo um processos de 

coalescência contínua, de sorte a formarem mesoagregados ou conglomerados populacionais. 

O evolver desses conglomerados, no limite, forma os macroagregados (centenas de famílias) ou 

bolsões de excluídos. A união de diversos bolsões dá origem às zonas ou estratos de exclusão. 

Observa-se que, contrariamente aos aglomerados de exclusão, os bolsões de 

excluídos são segmentos da população, cuja organização espacial apresenta uma forma, uma 

função e uma estrutura interna. Ao contrário dos aglomerados de exclusão, esses bolsões de 

pobreza denotam diversas formas de relações com o tecido urbano formal, legal. É de se 

observar que esses segmentos populacionais de excluídos são estruturados a partir de uma lei de 

formação que, ao longo do tempo, se fulcra na ordem e na paz, crescendo paulatina, progressiva 

e organicamente. 

Face ao exposto, melhor seria cunhar a expressão genérica estrato ou zona de 

exclusão como continente, de que são conteúdos ou espécies, os aglomerados e os bolsões de 

exclusão. 

 

2.2 O Maldito exemplo de desterritorialização e reterritorialização excludentes  

 

Sob o ponto de vista administrativo a Cidade de Goiânia, na administração 

anterior, foi dividida em 09 (nove) regiões, a saber: Região Central, Região Sul, Região 

Sudoeste, Região Oeste, Região Mendanha, Região Noroeste, Região Meia Ponte, Região Norte 

e Região Leste. 

A Vila Roriz, objeto da presente análise, um dos vários mesoagregados ou 

conglomerados de exclusão de Goiânia, é elemento integrador  das áreas de posse da Região 

Vale do Meia Ponte, consoante conceituação de Penido & Rocha (1995). Esta mesorregião 

administrativa contem 28 áreas de posse, as quais se localizam nos seguintes Bairros/Setores: 

Setor dos Funcionários, Vila Ana Maria, Vila Maria, Vila Abajá, Vila Xavier, Vila Paraíso, Vila 

Irany, Setor Marechal Rondon, Vila Roriz, Setor Urias Magalhães, Setor Norte Ferroviário, 
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Jardim Balneário Meia Ponte, Setor Campinas, Viola Megale, Vila Monticelle e Vila Viana. A 

população total dessas posses é de 8.365 habitantes. 

A Vila Roriz, conglomerado de exclusão com 243 [a população atual do 

conglomerado poderá vir a somar mais que o dobro deste contingente populacional] habitantes, 

situa-se na planície de inundação do Rio Meia Ponte (Fig. 01). As construções foram edificadas 

sobre aterros produzidos com entropias descartadas durante o processo de produção do espaço 

urbano. Essa massa disforme contem alguma matéria orgânica e mesmo resíduos industriais.  

A malha urbana apresenta um traçado reticulado com ruas paralelas e 

perpendiculares ao eixo do Rio Meia Ponte e são asfaltadas. 

As habitações, apesar da reduzida dimensão, denotam um razoável padrão de 

qualidade, porque feitas em alvenaria. Algumas delas apresentam rachaduras, problemas com o 

fechamento das portas, encanamentos rompidos, razão do recalque sofrido pelo aterro mal 

compactado, sobreposto à massa argilo-siltosa, integrante dos depósitos aluviais da Planície de 

Inundação do Rio Meia Ponte. De acordo com a Carta de Risco de Goiânia (NASCIMENTO et. 

al. 1991) a bacia de acumulação em que está situada a Vila Roriz apresenta risco de grau 01, 

sendo indicada para recuperação e conservação. 

A área apresenta notável grau de insalubridade, porquanto sofre inundações 

periódicas pelas eutrofisadas águas do rio Meia Ponte e do ribeirão Anicuns. Dados que esses 

cursos d’água acolhem esgotos domésticos, industriais, comerciais e hospitalares clandestinos, a 

região é uma notável produtora de vetores transmissores de enfermidades, notadamente aquelas 

de veiculação hídrica, como: cólera, dengue, diarréia aguda, febre tifóide, leptospirose, 

esquistossomose e hepatite. Os dados expostos na Figura 02 vão ao encontro desta assertiva. 

Com efeito apenas 4% da população local era servida por rede pluvial, enquanto a maioria 

esmagadora utilizava fossa séptica. 

Ainda que a fossa séptica constitua uma solução individual razoável para a 

estabilização das excretas domésticas, na área em foco um problema adicional ocorre. 

Dado que essas fossas foram instaladas em área desfavorável, os moradores, 

freqüentemente sofrem com o problema do refluxo do esgotamento sanitário, em conseqüência 

do aumento sazonal do volume de água do rio Meia Ponte e do ribeirão Anicuns. 

Para resolver este problema alguns moradores elevaram o nível do assoalho de 

suas casas, vez que durante os aguaceiros de verão as ruas alagas e o refluxo dos dejetos 

humanos conduziam a população local ao campo gravitacional do desespero. 
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2.3 Estudo coproparasitológico relativo ao Centro Infantil Santa Luzia, situado na Vila 

Roriz 

 

Os dados apresentados a seguir, fundamentam-se em Luz (1999). Para a 

realização dos estudos coproparasitológicos, foram escolhidas as 91 crianças do Centro Infantil 

Santa Luzia. Considerando-se as pessoas que formam núcleos familiares relacionados a essas 

crianças, obtém-se o número de 181 pessoas, para as quais foram distribuídos coletores de fezes. 

Do universo de 48 núcleos familiares envolvidos na pesquisa, apenas 10,4% devolveram as 

amostras de todos os membros do núcleo, enquanto 27,1% o fizeram parcialmente. Resulta daí 

que 27,1% das pessoas foram examinadas, constatando-se enteroparasitoses em 59,2% dos 

indivíduos analisados, conforme discriminado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Vila Roriz, enteroparasitoses em núcleos familiares relacionados com o Centro 
Infantil Santa Luzia 

Tipo de parasitose Ocorrência em percentual 
Strongyloides stercoralis 4,1 
Hymenoleois nana 2,0 
Giardia lamblia 36,7 
Entamoeba coli 16,3 
Endolimax nana 12,3 
Sem parasitose 28.6 
Fonte: Luz (1999). 
 
2.4 Estudo parasitológico de amostras de solo, fezes, sedimentos e água do ribeirão 

Anicuns e do rio Meia Ponte 

 

Figura 2 
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Foram coletadas 65 amostras em áreas peridomiciliares, conforme 

discriminadas na Tabela 2 

 

Tabela 2 – Vila Roriz, amostras coletadas em áreas peridomiciliares 

Tipo de amostra Quantidade 
solo 28 
sedimento de extravasamento de esgoto 11 
fezes 18 
sedimentos de corrente (Anicuns e M. Ponte) 8 
Fonte: Luz (1999); Cunha, Silva, Luz (2000, p.144). 
 

Nas amostras de extravasamento do esgoto, situado em frente ao Centro 

Infantil Santa Luzia, foram encontrados ovos de Trichuris trichiura. Nas amostras de fezes 

humanas coletadas nas áreas peridomiciliares, foram encontrados ovos de Trichuris trichiura, 

assim como ovos de Hymenolepis nana. Demonstrando a baixa qualidade sanitária do sítio em 

que vive a população da Vila Roriz, foram detectados ovos de Trichuris sp. e ovos de 

ancilostomídeos, nos sedimentos coletados às margens  do ribeirão Anicuns. Além dos ovos, 

foram constatadas larvas de ancilostomídeos em fezes coletadas às margens do mesmo ribeirão. 

 

Os resultados parciais do estudo em foco, mostram que o risco de infecção com 

enteroparasitos é grande, dado os altos índices de parasitoses nas pessoas examinadas e a alta 

freqüência com que ocorrem formas parasitárias nos domínios da Vila. Portanto, os dados 

sugerem a existência de uma correlação positiva entre, nível de renda, qualidade ambiental e 

saúde da população, pelo ângulo de endoparasitoses. 

A construção deste espaço habitado resultou da decisão política do Chefe do 

Executivo Municipal, cujo objetivo primeiro foi o desimpedimento da área que acolheu o 

prolongamento Norte da Avenida Goiás, uma exigência da especulação imobiliária.  Desta sorte, 

a população despossuída que ali habitava, tinha seu território consolidado e realizava suas 

relações normais com a Cidade, principalmente com o Setor Central, teve que desagregar-se. 

Deslocada para a Planície de Inundação e os Terraços do Rio Meia Ponte, esta população sofreu 

um processo de desterritorialização concreto, material, pela fragmentação de seu território que, 

fluidificado, integrou-se à cidade formal. O território refuncionalizado, passou a servir ao grande 

capital, acolhendo, inclusive, pesados equipamentos, como o Supermercado Carrefour. 

Há que se considerar, ainda, que, embora na escala do conglomerado de 

exclusão (Vila Roriz) tenha havido a desterritorialização concreta ou material e, de certa forma, 

violenta, encarando-se a temática sob a escala da urbe, observa-se ter havido reterritorialização 
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também, vez que a grande mobilidade dos processos sociais, é determinada por fatores de ordem 

superior, tais aqueles ditados pelo sistema capitalista, que destrói o território em um lugar e 

promove a reterritorialização em outro. Esses fatores de ordem superior inscrevem-se no campo 

gravitacional das redes e dos nós. É que, na verdade, grande parte dos autores (Raffestin, 1993; 

Haesbaert, 1995; Silveira, 1996; Paviani, 1996; Monte-Mór, 1996; Corrêa, 1996 e tantos outros) 

considera a cidade como sendo um nó resultante da interferência de diversas redes. 

Furtado (1998), por exemplo, acentua que a crescente diminuição do papel 

regulador do Estado vem implicando no enfraquecimento dos sindicatos, já que a produção se 

faz cada vez mais, de forma globalizada. Isso conduz à gestação de conglomerados de exclusão 

e, por via de corolário, da concentração da riqueza. Da mesma forma Forrester (1997) analisando 

o processo de globalização e a conseqüente compressão violenta do mercado do emprego, 

conclui pela vitória do liberalismo, cuja face negra é exposta pela violência na calma, resultando 

em notáveis legiões de excluídos. 

 
4 Últimas palavras 
 

A letargia em que se encontrava a vetusta Capital do Estado de Goiás 

estilhaçou-se ante ao momento ruptural autoritário conduzido pelo Estado Novo. Surgiram, 

então, condições políticas a que fosse criada a Cidade de Goiânia. Apesar da indisfarçável 

intenção do Poder Público de controlar a produção e venda de lotes urbanos, a especulação 

imobiliária destrói essa pretensão e promove uma cidade hipertrofiada por lotes vazios. O preço 

da terra é exponencializado pelo sistema imobiliário, gerando, desta forma, os gérmens, 

microagregados ou núcleos de exclusão. Esses coalesceram em mesoagregados ou 

conglomerados de exclusão, os quais, por meio do constante evolver social excludente, 

conduzem ao desenvolvimento dos macroagregados ou bolsões de exclusão. A manifestação 

paroxísmica dos bolsões é corporificada na zona ou estrato de exclusão. 

Outras áreas de despossuídos são caracterizadas pelos aglomerados de 

exclusão, os quais, contrariamente aos bolsões de exclusão, se formaram por meio de processos 

de apropriação violenta do solo, resultando em setores com notável grau de instabilidade interna. 

Às espécies Aglomerado de Exclusão e Bolsões de Exclusão propõe-se, a 

reunião em uma categoria genérica, a zona ou estrato de exclusão, tendo em vista que o 

elemento comum a ambas as espécies é a miséria. O chamado Entorno de Brasília é uma região 

que reúne estas últimas características da exclusão social. 

A Vila Roriz, com 243 (hoje a população é, certamente, bem maior) habitantes, 

é um conglomerado de exclusão que resultou do processo de produção capitalista do espaço 
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urbano construído. Surgida a partir da “remoção” de antigos “posseiros” da área de valorizados 

terrenos que gravitavam em torno do atual prolongamento norte da Avenida Goiás, a Vila é um 

exemplo de média escala da materialização do processo de desterritorialização e 

reterritorialização. 

Face à natureza do uso e apropriação da paisagem natural, o sítio da Vila Roriz 

se constitui em uma excelente fonte produtora e reprodutora de vetores transmissores de 

enfermidades. 

A solução do problema do esgotamento sanitário exigirá investimentos 

proibitivos, demonstrando, uma vez mais, que a irresponsabilidade dos agentes políticos traduz-

se, de maneira geral, na necessidade de maior sacrifício da população, para fazer face às 

proibitivas somas monetárias necessárias para corrigir disfunções irresponsavelmente 

engendradas. 
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