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RESUMO 

 

A cidade de Jataí, situada no Sudoeste do Estado de Goiás, origina-se na 

primeira metade do século XIX sendo fruto da busca por novas áreas para 

desenvolvimento da agropecuária. Atualmente ocupa lugar de grande relevância na 

economia do Estado, sendo destaque na produção de grãos, o que passa a ocorrer 

principalmente a partir da década de 1970, com a chegada e posterior consolidação 

da moderna agricultura no município. Com área urbana aproximada de 24km² a 

cidade se expandiu marcada por contrastes que revelam a lógica da sociedade 

capitalista. A distribuição socioespacial da população na área urbana expressa 

contradições que não são percebidas num primeiro olhar. 

Este trabalho objetiva analisar como ocorreu a configuração do espaço 

urbano de Jataí e seu arranjo socioespacial, sobretudo no cenário pós 1970. Para 

tanto, são analisados dados econômicos, sociais e políticos que espacializados 

desvelam o processo de produção da cidade. 

 

Palavras Chave: Geografia urbana; Espaço urbano; Jataí-GO. 
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ABSTRACT 

 

The city of Jataí is located in the Southwest of Goiás. It originated in the 

first half of the XIX century being effect of the search by new areas for the 

development of the cattle raising. At the present, Jataí takes place of a great 

relevance in the Goiás economy. It is in a high position in the seed production. This 

fact happened mainly since 1970 with the arrived and subsequent consolidation of 

the modern agriculture in the municipality. The urban area of Jataí is nearly 24 km². 

This increased marked by contrasts that reveal the logic of the capitalist society. The 

social space distribution of the population in the urban area shows contradictions, 

which are not perceived in the first moment. 

The aim of this work is analyze how occurred the configuration of the 

urban space of Jataí and its social-space arrangement above all in the scenery after 

1970. By this purpose, the economic, social and politic elements are analyzed that 

keep vigilant the process of the city production. 

 

Key-words:  Urban Geography; urban space – Jataí – GO.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho surge de indagações originadas no decorrer do 

aprendizado geográfico ainda no processo de graduação acadêmica. Posições como 

as de Santos (1993) e Castells (1983), levantando a lógica da formação do espaço 

urbano, suscitaram questionamentos sobre a formação da cidade de Jataí, situada 

no Sudoeste do Estado de Goiás. Cidade esta originada na primeira metade do 

século XIX, sendo fruto da busca por novas áreas para desenvolvimento da 

agropecuária e que atualmente ocupa lugar de grande relevância na economia do 

Estado, sendo destaque na produção de grãos, o que passa a ocorrer 

principalmente a partir da década de 1970, com a chegada e posterior consolidação 

da moderna agricultura no município. 

Espaço estruturado, que não se levanta ao acaso, detentor de uma gama 

de variáveis que o torna único. São características pertinentes aos centros urbanos, 

sejam estes grandes ou pequenos, que despertaram um olhar de investigador frente 

à cidade de Jataí.  

Com área urbana aproximada de 24km², dentro de um município com 

superfície de 7.174,10km², Jataí se expandiu marcada por contrastes que revelam a 

lógica da sociedade capitalista. Espaço contraditório, reflexo de uma sociedade 

pautada em princípios que se distanciam da valorização do indivíduo, enquanto 

cidadão, considerando-o apenas como um número em dados estatísticos. Espaço 

contraditório onde o “novo” é produzido em detrimento do tradicional que se torna 

obsoleto no processo de reprodução do espaço urbano. Espaço fragmentado, 

detentor de lugares, antes não imaginados, onde as relações sociais se restringem 

ao mínimo possível e as experiências sociais são reduzidas ao âmbito privado; 

talvez pela falta de tempo da moderna sociedade, talvez pela não identidade com o 

“novo” numa cidade que guarda muito das relações rurais em suas tradições. 

Neste sentido, conforme salienta Seabra (2001), o papel do Geógrafo é o 

de entender como a vida está sendo representada, como as relações socioespaciais 

se dão dentro de uma visão dialética. 
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Assim, na medida em que a distribuição socioespacial da população na 

área urbana expressa contradições que não são percebidas num primeiro olhar, 

procuramos analisar como ocorreu a configuração do espaço urbano de Jataí e 
seu arranjo socioespacial, sobretudo no cenário pós 1970. Para tanto, são 

analisados dados econômicos, sociais e políticos que espacializados desvelam o 

processo de produção da cidade, sempre considerando que nosso objeto de estudo 

está inserido num contexto maior, envolve-se na realidade do estado, do país e do 

mundo, sofrendo influências e influenciando tais esferas. Para tanto, são 

necessárias reflexões e indagações sobre o real que nos é apresentado e que nem 

sempre conseguimos enxergar. 

Como forma de alcançar os objetivos traçados foi levado em consideração 

a escassa bibliografia específica sobre o estudo urbano de Jataí, sendo que apenas 

um trabalho se aproxima desta temática, o que nos direcionou a uma pesquisa 

inicialmente descritiva, mas fundamental para as discussões posteriores. Buscamos, 

desta forma, construir uma base consistente, e bem embasada sobre o tema, como 

forma de dar sustentação a futuros trabalhos sobre esta importante cidade do 

Sudoeste Goiano. A maior parte dos dados exigiu levantamento nos órgãos 

competentes, basicamente encontrados na prefeitura local que não colocou 

obstáculos às nossas solicitações, fornecendo todo o material existente em arquivo.  

As seguintes fontes de pesquisa foram fundamentais para o entendimento 

do espaço urbano jataiense: Cadastro de  Imóveis da Secretaria da Fazenda 

Municipal referente ao ano de 2003 - onde levantamos os dados referentes aos 

vazios urbanos; Programa de cadastramento de atividades econômicas da 

Secretaria de Gestão Fiscal de 2004 - que contribuiu com os dados econômicos; 

Relatório das atividades econômicas cadastradas até o ano de 2004, também 

Secretaria de Gestão Fiscal - permitindo fazer uma evolução das atividades 

econômicas instaladas na cidade; Plano Diretor Urbano de 2001 e 2003 – permitindo 

verificar as políticas urbanas do município, levantamento preliminar sobre lotes 

vagos em 1995 – o que serviu de parâmetro para uma análise comparativa dos 

vazios urbanos, mapas cadastrais de 2003 e 2004 – fornecidos em mídia digital, o 

que em muito facilitou a confecção do material cartográfico, todos fornecidos pela 

Divisão de Planejamento Urbano da Secretaria de Obras e Urbanismo; e, finalmente, 
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Dossiê de Jataí 2004 – onde encontramos um panorama do município, fornecido 

pela Superintendência de Indústria, Comércio e Turismo.  

As reflexões epistemológicas e específicas sobre geografia urbana foram 

embasadas pelas obras de Abreu (1994), Benko (1996), Carlos (1994), Castells 

(1983), Cavalcanti (2001), Deus (2002 e 2002a), Gomes (1996), Lefebvre (1991 e 

1999), Lojkine (1997), Marx & Engels (1989), Monteiro (1995), Santos (1993 e 1999), 

Santos & Silveira (2001),  Sauer (1998), Seabra (2001), Silva (2003), Souza (2003 e 

2003a) e ainda Souza (1994). A compreensão sobre a região Centro-Oeste e sua 

transformação – o que envolve o processo de chegada da fronteira nesta área – 

passou pelas obras de Barreira (2002), Borges (1990), Brumer (s. d.), Estevam 

(1998), Ferreira (1988), Galindo & Santos (1995), Graziano Neto (1985), Guimarães 

& Leme (1998), Machado (1996), Martine (1994), Martins (1975 e 1997), Miziara 

(2000), Steinberger (2003), e Teixeira Neto (2002). Ainda neste sentido contribuíram 

para o processo de compreensão regional, especificamente sobre o Sudoeste 

Goiano, os seguintes trabalhos: Agência Ambiental de Goiás (2003), Palacín & 

Moraes (1989), Palacín (1972),  Palacín, Garcia & Amado (1995) e Teixeira Neto 

(1995). Embora existam em pequena quantidade as obras específicas sobre Jataí 

foram fundamentais para a compreensão do nosso objeto de estudo, são estas: 

Campos Filho (2004), Melo (2003), Scopel (2002 e 2002a) e Silva (2002). DATASUS 

(2004), GOVERNO DE GOIÁS (2004), IBGE (2000, 2003 e 2004) e 

PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro (2003) completaram os dados estatísticos 

necessários aos debates e reflexões que foram desenvolvidos.  

A partir do material base estruturamos o trabalho em três capítulos, a 

saber: Capítulo 1 - Desvelando o Espaço Urbano; Capítulo 2 - Encontros e 
Desencontros: Analisando o Espaço Urbano Jataiense e Capítulo 3 – 

Configuração Socioespacial de Jataí-GO. 

No primeiro capítulo apresentamos nosso objeto de estudo discorrendo 

sobre a pesquisa proposta, a delimitação dos trabalhos desenvolvidos, importância e 

justificativa da mesma.  Caracterizamos e contextualizamos Jataí dentro do tema 

tratado, retomamos seu processo de ocupação chegando ao período 

contemporâneo. Propomos uma divisão temporal, baseada em períodos marcantes 

para a cidade, facilitando o entendimento do todo através de suas partes.  Neste 
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momento faz-se, também, o embasamento teórico-metodológico como forma de 

direcionar a pesquisa.  

O segundo capítulo é composto pela análise da formação do espaço 

urbano em questão. Através dos dados levantados procuramos tecer algumas 

considerações sobre a dinâmica urbana encontrada em Jataí, considerando os 

diversos agentes presentes na formação deste espaço. Assim, debatemos o 

processo da “chegada da fronteira” na região e os efeitos deste contexto para a 

cidade. Consideramos, ainda, nesta análise os aspectos econômicos, sociais e 

políticos que juntos formam o cenário onde se cristaliza as ações destas esferas. As 

políticas urbanas, as infra-estruturas, o sistema de formação, os serviços públicos 

existentes e a estruturação legal da cidade também embasam os debates. 

Por fim, procuramos, no terceiro capítulo, fazer uma análise da sociedade 

espacializada no arranjo urbano. A distribuição espacial das diversas classes sociais 

completa o conjunto de informações que nos subsidiam a responder a questão que 

se segue: ocorreu uma evolução do tecido urbano jataiense? 

As respostas refletem nosso olhar frente ao desafio traçado. Não são 

conclusivas, mas emergem na expectativa de que o presente trabalho contribua no 

processo de construção de uma sociedade mais justa, contemplando todos os 

indivíduos envolvidos neste processo. 
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1 – DESVELANDO O ESPAÇO URBANO 
“Acharam-se as tuas palavras, e eu as comi; e as tuas 

palavras eram para mim o gozo e alegria do meu 
coração...” 

Jeremias 15:16 
 

 

1.1 – DELIMITANDO OS ESTUDOS 

Atualmente, é comum ver um cenário urbano marcado por problemas 

como a falta de emprego, a precariedade do transporte, do saneamento, da saúde, 

etc. Essa situação não é desconhecida e torna-se cada vez mais perceptível à 

medida que cresce a urbanização. Como corrobora Santos (1993, p.95), “com 

diferença de grau e intensidade, todas as cidades brasileiras exibem problemáticas 

parecidas”. A ocupação do solo urbano exige atualmente um sério controle através 

de órgãos reguladores, como as prefeituras em escala local, sendo fundamental o 

papel do poder público na busca de soluções para o cenário urbano.  

Sabemos, então, que instrumentos que possam direcionar um processo 

de crescimento que atenda todas as esferas sociais são imprescindíveis na busca 

pelo desenvolvimento das cidades. Em um destes instrumentos, o Plano Diretor 

Urbano implantado em Jataí, observamos metas que, ao serem alcançadas, 

resultarão num espaço urbano mais justo e numa melhoria da qualidade de vida da 

população local, uma vez que nele se prevê 
[...] garantir o equilíbrio entre o crescimento demográfico/econômico e a 
qualidade de vida e bem-estar da população na área urbana [...] bem como 
[...] assegurar as condições gerais para o desenvolvimento da produção, do 
comércio e dos serviços e, particularmente para a plena realização dos 
direitos dos cidadãos como o direito à saúde, à educação, ao saneamento 
básico, ao trabalho e à moradia, ao transporte coletivo, à segurança, à 
informação, ao lazer e à qualidade ambiental e à participação no 
planejamento. (JATAÍ-PLANO DIRETOR URBANO, 2001, p.1) 

 A situação de Jataí não é uma exceção às observações de Santos (op.  

cit.), problemas urbanos estão presentes em sua realidade. É aqui que o Geógrafo 

deve atuar de forma a auxiliar na busca de soluções para os problemas que, 

freqüentemente, caminham ao lado do processo de expansão urbana. 

Como forma de embasar as decisões públicas referentes ao planejamento 

urbano e ainda dar suporte a novos estudos que visem contribuir para o 
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desenvolvimento, e não somente crescimento, da cidade este trabalho objetiva 

analisar o espaço urbano de Jataí-GO. Para tanto, fazemos uso de estudos 

bibliográficos e trabalhos de campo, levantando dados referentes à formação deste 

espaço, montando-se uma base teórica necessária à tomada de decisões, 

contribuindo para a discussão deste tema dentro da ciência geográfica.  

A questão principal que nos direciona é saber: como se deu a 

configuração socioespacial encontrada atualmente? Propomos, assim, um estudo 

que dê algumas respostas à questão levantada. 

Considerando a carência de material científico sobre o espaço urbano 

jataiense o presente trabalho é de fundamental importância para fornecer dados e 

informações ao poder público municipal, bem como à sociedade em geral, 

objetivando a promoção do debate, do questionamento e, acima de tudo, de ações 

que promovam “[...] um desenvolvimento urbano autêntico, sem aspas, [que] não se 

confunde com uma simples expansão do tecido urbano” (SOUZA, 2003, p.101). Em 

uma cidade que busca novas formas de desenvolvimento econômico é fundamental 

crescer de forma planejada, respeitando os direitos mais básicos do ser humano. 

 

 

1.2 – UMA CONTEXTUALIZAÇÃO NECESSÁRIA 

O processo de urbanização brasileira, iniciado a partir do século XVIII com 

as primeiras articulações entre as chamadas “feiras” (comércio entre fazendas), 

presencia mudanças e adaptações em sua forma de ação. A necessidade de se 

buscar novos horizontes que supram as aspirações nacionais proporcionam a 

corrida do ouro que, por sua vez, abre espaço para a pecuária. Da mesma forma as 

lavouras de produtos tropicais (sobretudo a produção cafeeira no Sudeste) criam 

subsídios para a implantação de indústrias. Assim são diversos os aspectos que 

levam a uma crescente urbanização, o que seria uma conseqüência de todo 

processo vivido pela sociedade no decorrer dos tempos, levando a uma ocupação 

do interior do nosso território. 

O primeiro estímulo comercial que motivou bandeirantes e jesuítas a 

penetrarem o extenso território goiano foi a captura de índios para o trabalho 

escravo e para fins de catequização. Durante essas atividades, foi encontrado ouro 
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de aluviões, tendo a notícia se espalhado em Portugal. Com isso, em 1722, chegava 

em Goiás o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, que localizou vários córregos 

auríferos na região. A partir de então, Goiás foi incorporado oficialmente ao território 

brasileiro (PALACÍN, 1972). 

O período aurífero goiano foi breve e por volta de 1822 a produção já era 

quase inexistente (PALACÍN et al., 1995). A decadência do ouro dificultou muito a 

vida econômica da população mineradora. Os mineiros, que permaneceram em 

Goiás, passaram a dedicar-se à pecuária extensiva e à agricultura de subsistência. 

Esta nova atividade econômica trouxe, como conseqüência, a expansão da 

ocupação do território goiano e um aumento populacional devido às correntes 

migratórias vindas de outros Estados. O Sudoeste de Goiás, nesta época, foi palco 

do surgimento de novos centros urbanos como a cidade de Jataí (PALACÍN & 

MORAES, 1989). 

Após as modificações históricas verificadas no processo de urbanização 

nacional presenciamos, hoje, um espaço caracterizado pelas ações decorrentes de 

uma dinâmica diretamente ligada aos princípios capitalistas de lucro e 

competitividade. Este espaço é, assim, um produto da estrutura social vigente, é a 

expressão concreta da sociedade que o produz. A forma, e até mesmo a estrutura, 

dos centros urbanos é determinada sempre de acordo com o que é favorável a este 

ou àquele grupo, salvo honrosas exceções. O espaço urbano não é organizado ao 

acaso, ele é estruturado e os processos sociais que se ligam a ele exprimem, ao 

especificá-los, os condicionantes de cada tipo e de cada período da organização 

social (CASTELLS, 1983, p.181-182). 

As primeiras famílias que se instalaram no sudoeste goiano viram 

atrativos como a “[...] abundância de terras boas para pastagens e a facilidade de 

acesso à propriedade”. Seguindo o “caminho das águas” e desbravando o território 

goiano tais ocupações constituíam-se em verdadeiras “[...] propriedades 

latifundiárias que deram origem a cidades como Rio Verde, Jataí, Caiapônia, 

Quirinópolis, Mineiros, dentre outras” (TEIXEIRA NETO, 2002, p.30). Segundo 

Machado (1996) a principal atividade econômica praticada pelos migrantes era a 

pecuária extensiva que perdurou por mais de um século, vindo a declinar nas 

décadas de 1950 a 1970. 
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Figura 1 – Localização da área de estudo 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil (2003)

O município de Jataí (Figura 1), localizado no Sudoeste Goiano, a 

aproximadamente 320km da capital, emancipado em 1895, tem suas origens 

datadas de 1836, ano de descoberta dessas terras. Seu surgimento insere-se no 

movimento de ocupação do Sudoeste Goiano, uma vez que o nascimento das 

cidades desta microrregião, em sua maioria, é marcado pela agropecuária tradicional 

(TEIXEIRA NETO & GOMES, 1995). Como a maior parte do interior brasileiro, Jataí 

nasce, alvo da coragem e determinação de homens, que sem nenhuma referência 

real, partem à procura de novas terras, seja para agricultura, pecuária ou à procura 

de outras riquezas naturais.  

Sua história marca-se pela chegada de Francisco Joaquim Vilela e de seu 

filho José Manoel Vilela em setembro de 1836. Depois de longa e cansativa jornada 

fixaram-se às margens do Rio Claro, onde plantaram lavouras e criaram gado. As 

primeiras construções se deram à margem do Córrego Jataí e um posterior encontro 

com José Carvalho Bastos resultou na divisão das terras antes demarcadas, 

originando as primeiras posses do futuro município. 

A beleza da região impressionava seus novos habitantes e a 

hospitalidade da natureza implicou em novas migrações para o sítio-fazenda. O 

nome Jataí resulta, então, da grande quantidade de mel encontrado produzido pela 

abelha de mesmo nome. 
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Quadro 1 – Jataí-GO:  

 
Fonte: (PNUD/IPEA/FUNDAÇÃO JOÃO 
PINHEIRO, 2003) 

O Distrito de Jataí é criado em 

1864, registrando-se antes a chegada de 

mais um pioneiro: Serafim José de Barros. 

Outro marco seria, como na maioria das 

localidades brasileiras, a construção da 

Matriz da Igreja Católica no município, em 

1867. 

 

 

1.2.1 – Um período contemporâneo 

A partir da década de 70 começa a haver mudanças na estrutura do uso 

da terra de Jataí e demais municípios vizinhos, com a introdução da agricultura 

moderna para a produção de culturas anuais mecanizadas e de exportação, 

sobretudo a soja, constituindo-se numa ação de repercussão não somente no 

cenário rural, mas também, e de forma significativa, nas áreas urbanas. 

Esta reorganização do espaço rural e urbano faz parte do processo de 

reprodução e expansão do capitalismo no interior do território brasileiro (MACHADO, 

1996), imprimindo a marca de um sistema econômico que 
[...] tende a se expandir territorialmente e setorialmente, movido por 
inovações técnicas que aumentam a produtividade do trabalho, permitindo a 
geração crescente de um excedente de produção que libera trabalhadores 
do serviço no campo ao mesmo tempo em que consegue abastecer uma 
população crescentemente urbanizada (SANTOS 1998, p.10). 

Conseqüentemente, as taxas de crescimento populacional da região 

Sudoeste Goiana aumentaram, chegando a superar as taxas de crescimento do 

Estado em mais de 10% na década de 80. Um grande número de agricultores, 

principalmente sulistas, motivados pela diversidade das linhas de crédito disponíveis, 

bem como pelas taxas de juros subsidiadas (ESTEVAM,1998), chegam à região 

trazendo a mecanização intensiva do solo e a expansão das monoculturas, sendo as 

de maior expressão as culturas de soja e milho. Nesse período e, fruto do processo 

de migração atrelado ao processo de ocupação, a população urbana ultrapassou a 

rural (MACHADO, 1996). 

O resultado destes acontecimentos não poderia ser diferente: as 

localidades urbanas passam a receber contingentes de trabalhadores “liberados” 
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Tabela 1 – Jataí-GO: Desenvolvimento Humano 

1991
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,716
     Educação 0,775
     Longevidade 0,687
     Renda 0,685

Fonte: (PNUD/IPEA/FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2003)

pela modernização da agricultura. Tal aspecto reflete significativamente nas cidades, 

sobretudo em Jataí que caminha para uma significativa taxa de urbanização (Quadro 

1). 

Atualmente Jataí se destaca como produtor de grãos e possui uma 

população de 79.398 habitantes (IBGE- Estimativa das populações, 2003) 

representando, em 2000, 1,51% da população do Estado, com uma taxa de 

urbanização de 91,21% (Quadro 1) (PNUD/IPEA/FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2003). Seu crescimento anual, no período 1991-2000, apresentou uma taxa média 

de 2,17% verificando-se na taxa de urbanização um crescimento de 6,86% no 

mesmo período.  

Com um índice de longevidade de 71,5 anos a cidade apresenta índice de 

desenvolvimento humano (Tabela 1) de 0,793 em 2000, com destaque para a 

educação que contribuiu em 42,9% para o crescimento em 10,75% (de 1991 a 2000) 

no IDH do município. Embora os índices mostrem uma pequena melhoria no 

intervalo tratado os valores ainda são preocupantes: o índice de pobreza em 1991 

era de 31,16% passando para 20,25% em 2000; atualmente 9,41% da população 

vive de transferências governamentais (pensões, aposentadorias, programas de 

assistência etc.) contra um índice de 6,57% em 1991. No período tratado a 

desigualdade continua praticamente a mesma ocorrendo uma queda no índice de 

Gini de 0,60, em 1991, para 0,59, em 2000(PNUD/IPEA/FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2003). 
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Tabela 2 – Jataí-GO: Produção Agrícola e Área Plantada – 2000-2001 

Ton. ha Ton. ha
Arroz 9.450         4.500     10.800       4.500         
Feijão 2.263         1.886     3.382         2.355         
Girassol 2.329         1.941     4.020         2.680         
Milho 357.486     100.529 400.585     90.021       
Soja 462.462     157.300 483.542     164.470     
Sorgo 35.847       23.898 53.801     20.693      

2000 2001
Produtos

 
Fonte: SEPIN/SEPLAN apud JATAÍ-GO (2004a). 

Tabela 3 – Jataí-GO: Produção Pecuária 1998-2000 

Produtos 1998 1999 2000
Aves (cabeças) 1.865.100  2.366.600  2.372.000  
Ovos (1.000 dúzias) 352            359            375            
Bovinos (cabeças) 392.338     411.752     377.343     
Leite (1.000 litros) 41.174       43.198       45.448       
Vacas Ordenhadas (cabeças) 30.900       32.419       34.120       
Suínos (cabeças) 23.350     26.400     29.920       

Fonte: SEPIN/SEPLAN apud JATAÍ-GO (2004a). 
 

Verificamos grandes mudanças no município de Jataí, se o compararmos 

com seu período de origem. Com o decorrer dos anos a agricultura (Tabela 2), a 

pecuária (Tabela 3), a indústria e o comércio (Tabela 4) do município tiveram um 

grande desenvolvimento tornando a cidade um destaque no Estado. Com uma 

economia dinâmica Jataí detêm a maior produção de milho (safrinha) do Brasil, cujo 

volume representa 55,05% da mesma produção no Estado de Goiás. Responde 

também por mais de 1/5 da produção total de sorgo de Goiás (JATAÍ-GO, 2004a).  

Destacam-se indústrias como: Coinbra – multinacional que industrializa a 

soja; Nestlé, com pré-condensação do leite; Frango Gale, que industrializa aves e 

seus derivados; bem como indústrias de confecções e outras. Tais indústrias 

encontram suporte para instalação, como o Distrito Agroindustrial II, que fica no 

entroncamento das BR’s 364 e 060 e que, segundo informações da administração 

local (JATAÍ-GO, 2004a), está apto a receber indústrias de todo o país, tendo se 

mostrado forte atrativo para o setor empresarial. 
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Tabela 4 – Jataí-GO: Atividades Econômicas Cadastradas na 
Secretaria de Gestão fiscal – Até 1959-2000 

Década Comércio Indústria Prestação de 
Serviços Total

Até 1959 1 0 3 4
1960 4 2 7 13
1970 19 16 54 89
1980 189 52 200 441
1990 842 70 967 1879
2000 958 120 1430 2508
Total 
Geral 2013 260 2661 4934

 

Fonte: JATAÍ-GO (2004c). 

Ocupando uma posição geográfica estratégica, Jataí (Figura 1) é um 

ponto de ligação entre as regiões Sul-Norte e Leste-Oeste, sendo cortada pela BR-

364. É um forte ponto para o desenvolvimento industrial, comercial e prestacional, 

conforme observam Teixeira Neto & Gomes (1995, p.5): 
O Sudoeste Goiano, tendo a cidade de Jataí como pólo industrial, financeiro 
e cultural, em função da sua privilegiada situação e posição geográfica, 
centraliza de forma eqüidistante grande parte da produção da vasta 
superfície do Centro-Oeste do Brasil. [...] a fertilidade potencial de suas 
terras, aliada à secular tradição agropastoril da região, e os grandes eixos 
rodoviários, constituem outros valiosos fatores de integração regional. 

O município conta com quatro centros de formação superior, sendo dois 

federais, três de formação técnica e um de formação pós-média (JATAÍ-GO, 2004b). 

Possui unidades de ensino, tais como: EMPPA (Escola Municipal Profissionalizante 

PROJETO ABELHA); UFG (Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás) 

com cursos nas áreas de Geografia, Matemática, Pedagogia, Letras, Educação 

Física, Agronomia, Medicina Veterinária e Ciências Biológicas; CEFET (Centro 

Federal de Educação Tecnológica) com cursos na área de licenciatura e informática; 

CESUT (Centro de Ensino Superior de Jataí) oferecendo cursos de Direito e 

Administração de Empresas; SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial) e SEBRAE. Na zona rural existe uma rede de escolas-pólo e, ainda, um 

sistema de transporte escolar rural que atenda à comunidade (JATAÍ-GO, 2004a). 

Na saúde o município conta com três hospitais num total de 253 leitos (1 

por 298 habitantes). A Rede Ambulatorial do SUS é de 26 Unidades e o número de 

odontólogos, de 90 (1 por 838 habitantes) (JATAÍ-GO, 2004a). A taxa de mortalidade 

infantil do município (Tabela 5) diminuiu 30,53% no período de 1991-2000, 

chegando ao valor de 17,77 (por mil nascidos vivos) em 2000 contra 25,58 em 1991.  
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Figura 2 – Jataí-GO: Pólo turístico Vale do Paraíso – 
Lago Bonsucesso 

Fonte: JATAI-GO (2004a): Dossiê de Jataí – Foto: Gênio 
Eurípedes 

 

Como forma de diversificar a atividade econômica municipal Jataí investe 

atualmente no turismo (Figura 2). Em jornal publicitário divulgado recentemente lê-

se: 
A Prefeitura Municipal construiu três parques ecológicos que tiveram 
importância fundamental para que Jataí saísse da condição de cidade 
basicamente agropecuária em que sempre se manteve para assumir um 
papel de maior destaque (CAMPOS FILHO, 2004, p.2). 

Aqui remetendo-nos às palavras de Lefebvre (1999, p.33), percebemos em Jataí a 

“metamorfose produzida pela máquina capitalista” na qual a cidade é, ao mesmo 

tempo, “o lugar, o instrumento, o teatro dramático” desta gigantesca transformação.  

Cabe ainda nos referir a Teixeira Neto (2002) quando afirma que sem a 

presença e a ação do homem as fronteiras se tornarão mortas e suscetíveis de 

regressão, pois é o próprio homem que as tornará vivas e dinâmicas. Percebemos 

justamente a presença crucial do homem marcada por ações que dão vida à 

fronteira – não à fronteira agrícola somente, na medida que se divulga a região, mas 

sobretudo à uma nova: a do 

turismo. 

Neste sentido, as 

ações no espaço urbano 

buscam novos caminhos. 

”Depois da construção dos 

parques ecológicos, começa 

agora um novo esforço 

conjunto, em busca de 

alternativas para gerar 

empregos e renda para a 

população” (CAMPOS FILHO, 

2004, p.4).  

Tabela 5 – Jataí-GO: Indicadores de longevidade, mortalidade  
e fecundidade, 1991 e 2000 

1991 2000
Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos vivos) 25,6 17,8
Esperança de vida ao nascer (anos) 66,2 71,5
Taxa de fecundidade (filhos por mulher) 2,7 2,6

 

Fonte: (PNUD/IPEA/FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2003) 
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A luta pelo desenvolvimento inserida numa espécie de “guerra dos 

lugares”, fazendo analogia a Santos (2001), faz publicidade da tranqüilidade 

interiorana (embora esta não seja tanta) para atrair investimentos e divisas: ”Sem 

violência e os problemas das grandes cidades [...] Jataí é uma festa de atrações 

para milhares de pessoas que procuram um paraíso, longe das preocupações do 

dia-a-dia” (CAMPOS FILHO, 2004, p.7). 

Retomando as afirmações de Lefebvre (1999, p.33) esperamos que o 

“teatro” não seja demasiadamente dramático, e que esta seja uma forma de trazer 

desenvolvimento ao Sudoeste Goiano. O que convêm destacar é o dinamismo 

presente numa cidade que durante um longo período se manteve na agropecuária 

tradicional, mas que atualmente, inserida num mundo globalizado, tende a fins 

estranhos ao lugar e a seus habitantes (SANTOS,1999, p. 51).  

O presente estudo, visando analisar o espaço urbano de Jataí-GO, é uma 

das partes necessárias para promover, auxiliar, corrigir e/ou reformular o 

planejamento local, influenciando, assim, diretamente a melhoria da qualidade de 

vida da sociedade, proporcionando uma nova urbanização, bem como uma “re-

urbanização” quando se tornar necessário, procurando atender as necessidades 

mais básicas da população. 

É através da parceria entre pesquisadores e poder público que as 

transformações, tão aspiradas e esperadas, principalmente em relação à “nossa 

casa”, qual seja a cidade, serão impulsionadas a sair de um âmbito teórico e 

concretizar-se numa prática que atenda os interesses da maioria da população (hoje 

tão esquecida). As ações unilaterais não têm a mesma força de uma luta conjunta, 

que envolva ações, interligadas, dos diferentes setores da sociedade. É crucial o 

aproveitamento do potencial existente nas diversas esferas da sociedade para que, 

através de um debate firme e coerente, o desenvolvimento urbano flua da melhor 

forma possível. 
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1.3 – A TEMPORALIDADE 

 

Santos (2001, p.23) ao tratar sobre os problemas da periodização nos 

alerta que o importante é “[...] escolher as variáveis-chave que, em cada pedaço do 

tempo, irão comandar o sistema de variáveis, esse sistema de eventos que 

denominamos período” (grifo no original). 

Embora a tarefa de periodizar não seja tão simples, ela é fundamental. 

Separar períodos com características semelhantes que conduzem o processo de 

transformação, no nosso caso socioespacial, é crucial para entendermos o contexto 

geral do objeto de estudo e, a partir daí, desvelá-lo.  

Assim sendo, procuramos “pedaços de tempo” definidos por 

características que se interagem, assegurando o movimento do todo, a fim de 

delimitarmos alguns períodos (SANTOS, 2001, p.24). Períodos marcados por 

instantes do tempo dando-se em um ponto do espaço, ou simplesmente por eventos 

(SANTOS, 1999, p.115). 

A escolha de nossas variáveis-chave parte de algumas delimitações 

temporais clássicas em termos de Centro-Oeste, como a de Steinberger (2003, p. 

613) que destaca três períodos, levando em consideração o processo de 

transformação produtiva desta região: 
- Os anos 70, marcados pelo início da adaptação do cerrado à cultura da 

soja quando chegaram os pioneiros dessa cultura no Mato Grosso do 
Sul e foram implantadas as primeiras unidades de beneficiamento de 
grãos em Goiás; 

- Os anos 80, emblemáticos da expansão da soja e do milho, dominadas 
pelas tradings do mercado de commodities; e  

- Os anos 90, quando se assistiu à consolidação do complexo grãos-
carne com a participação de capitais internacionais e nacionais de 
grandes conglomerados do Sudeste e Sul do país. (Grifos no original). 

Pelas observações de Estevam (1998, p. 168) percebemos períodos 

semelhantes: o primeiro diz respeito às décadas de 70 e 80, sobretudo no período 

1975-1983, quando “os recursos do governo federal destinados a custeio, 

comercialização e investimentos na agropecuária foram volumosos [...]”; o segundo 

refere-se ao período posterior, 1983-1990, quando tais recursos sofrem um 

decréscimo gradativo; e o terceiro é determinado por uma queda ainda maior em 

termos de crédito rural, uma vez que “[...] no início da década de 1990, o crédito rural 
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Figura 3 – Jataí-GO: Área urbana – vista parcial 

Fonte: JATAI-GO (2004a): Dossiê de Jataí – Foto: Gênio Eurípedes 

sofreu – a preços constantes de 1991 – violenta contração atingindo níveis próximos 

aos da década de 1970”. 

Desta forma, consideramos quatro períodos marcantes para o município 

de Jataí-GO, e conseqüentemente para a formação de seu espaço urbano, que são: 

- O primeiro é iniciado com a ocupação das terras em 1836 e marca-se 

pelas primeiras atividades agropecuárias desenvolvidas nesta região. 

Este estende-se até as décadas de 1950 a 1970, momento em que a 

pecuária extensiva veio a declinar (MACHADO, 1996); 

- O segundo refere-se à chegada da fronteira agrícola e ao início 

modernização da agricultura, compreendendo a década de 1970; 

- O terceiro diz respeito às décadas de 1980 e 1990, período marcado 

pela consolidação da modernização da agricultura com a produção de 

monoculturas para exportação. Período de grande dinamismo no espaço 

urbano; 

- O quarto período compreende a atual década de 2000 quando, 

esgotada a dinâmica econômica produzida pela expansão da fronteira 

agrícola, sobressai a busca por alternativas econômicas.  



 27

Tal divisão não tem a pretensão de estabelecer períodos rígidos para 

nossos estudos, ou ainda definir uma divisão temporal fixa e acabada que dê conta 

dos diversos olhares da análise geográfica. O que se pretende é ter claro algumas 

variáveis que são marcantes para a configuração socioespacial de Jataí(Figura 3). 
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1.4 – DIRECIONANDO A PESQUISA 
 

A Geografia urbana inicialmente foi um estudo meramente descritivo. “A 

descrição das paisagens, dos edifícios, das obras de arte, da população e das 

atividades exercidas na cidade constituíram a base dos nascentes estudos urbanos” 

(ABREU, I., 1994, p. 130). Segundo a mesma autora os estudos aos poucos foram 

evoluindo, passando de simples descrições para tentativas de interpretações do 

cenário das cidades. No entanto, ainda desconsiderava-se o contexto e as inter-

relações entre as cidades, aspecto que hoje não pode ser deixado de lado quando 

se almeja uma análise real, que objetive transformações reais, positivas, na 

sociedade. Posteriormente os estudos constituíram-se da análise das relações entre 

espaços urbanos, extrapolando os limites internos da cidade. A Geografia urbana se 

desenvolve e volta-se para o planejamento urbano, bem como para o uso do solo 

urbano, se direcionando novamente para o uso interno das cidades.  

Já na década de cinqüenta, comenta Abreu, I. (1994, p. 132), ocorre o 

rompimento teórico-metodológico na Geografia urbana. Esta procura desligar-se do 

neopositivismo na busca de variados métodos de interpretação para seus estudos. O 

primeiro momento da produção da Geografia urbana, caracterizado pela descrição 

do real, marcado pelo positivismo clássico, deu lugar aos métodos do neopositivismo 

abrindo o caminho para novos enfoques nos estudos. Nesta terceira etapa a 

multiplicidade de referenciais teórico-metodológicos é uma das características desta 

Geografia que “tenta dar conta da explicação para a complexidade e amplitude do 

fenômeno urbano” Abreu, I. (1994, p. 133). 

A cidade moderna abre suas portas para que os geógrafos se apresentem 

e realizem seus estudos utilizando uma variedade de linhas teórico-metodológicas. 

Com complexidade a cidade se apresenta atualmente diante de nossos olhos, 

portanto devemos assim buscar responder suas indagações fazendo uso, conforme 

Abreu, I. (1994, p. 133), de “diversas e múltiplas visões que o pesquisador tem da 

cidade”. Poderemos, desta forma, obter respostas mais consistentes, analisando a 

cidade sob diversos enfoques e, buscando nos processos de transformação da 

sociedade, que têm a cidade como lugar de realização, a compreensão do cenário 

urbano. 
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Todavia, o uso das variadas “visões” disponíveis para a análise do espaço 

não deve acontecer de forma vazia, num ecletismo sem fundamento. Santos (1999, 

p. 51) nos lembra que “o espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais 

artificiais, povoado por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e 

cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes (grifos 

nossos)”. O cenário urbano se apresenta de forma tão complexa que perdemos a 

identidade dos lugares. A história da urbanização se mostra com uma metamorfose 

da cidade histórica em prol da modernidade, as formas antigas tomando novas 

funções para atender a sociedade contemporânea e, com isso, o lugar perde sua 

essência, torna-se estranho à comunidade que não mais se sente parte deste 

espaço. Aqui, nessa realidade, insere-se o geógrafo que, em meio a tantas variáveis, 

tem a difícil missão de contribuir na compreensão do espaço. 

Seabra (2001, p. 81) diz que o capital, após ser gerado,  
ganha autonomia, e na procura de desfrutar de rentabilidade maior, vai 
decretando, de um lado a obsolescência, e de outro, produzindo o ‘novo’ no 
processo de reprodução do espaço urbano. 

A urbanização que fragmenta o espaço, construindo lugares antes não 

imaginados, faz com que a experiência deste espaço seja reduzida ao âmbito 

privado. Partindo desta problemática concordamos com Seabra (2001) quanto ao 

papel do geógrafo: este deve discernir a representação da vida, entender como a 

vida é representada, compreender as representações do espaço e as interligações 

com os indivíduos dentro de uma visão materialista e dialética. 

Será que os habitantes de Jataí na década de 1960 imaginariam um 

espaço com as dimensões atuais? Como os atuais habitantes, vivendo na era da 

informação, enxergam este espaço? 

A Figura 4, ao apresentar a expansão urbana do espaço urbano jataiense 

não expressa simplesmente o crescimento espacial da sociedade. Por trás deste 

aspecto visível estão atores desconhecidos que ao atuarem deixam suas marcas 

para serem percebidas, ou meramente desconsideradas pela sociedade: O antigo 

casarão em moldes coloniais que transforma-se em museu, ou algum outro que foi 

simplesmente demolido; as ruas calçadas de paralelepípedo que expressam a 

“velocidade” do tempo distante, ignoradas pela necessária fluidez da moderna 

sociedade. Quantos outros exemplos? Muitos não foram oficialmente registrados. 
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Figura 4 – Jataí-GO: Expansão urbana – Implantação de loteamentos 
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O papel da Geografia, dentro desta análise dialética, deve ser o de 

perceber os encontros e desencontros. O que se concebe e o que se realiza. As 

representações do espaço, materializadas em produtos, levando a uma 

materialidade pensada.  

Diante do exposto, propomos para o estudo deste espaço urbano não um 

caminho rígido, pronto e acabado, mas uma análise que parta da paisagem urbana1, 

uma vez que esta nos mostra um vasto horizonte a ser explorado, chegando ao 

lugar2 e analisando como este foi produzido. Propomos um caminho que nos leva a 

análises políticas e sociais, contextualizadas numa sociedade dita “pós-moderna”, 

indagando e refletindo sobre o real apresentado diante de nossos olhares, 

considerando a ação do capital e de suas relações na construção dos lugares. A 

perspectiva dialética se apresenta como um caminho direcionador dos trabalhos. A 

paisagem urbana, ponto de partida do presente trabalho, é resultado de processos 

políticos e sociais que lhe conferiram sua forma atual.  

O espaço urbano é o âmbito das contradições, e é nele que os diversos 

lugares são representados e transmitem sua mensagem que constrói este espaço. 

Assim, aproveitamos algumas idéias da Geografia radical referentes ao seu 

fundamento, que está no conhecimento da essência dos fatos – e não das suas 

aparências – ligando-se com o materialismo histórico e dialético no que se refere à 

utilização de suas características e ao discurso político engajado na ciência. Assim, 

a análise do urbano deve considerar, sobretudo, as questões políticas inseridas 

neste contexto. A perspectiva de produzir saberes racionais e objetivos pela 

observação do real/histórico assimilada pela Geografia crítica é perfeitamente 

aplicável nesta análise. É a “razão histórica, materialmente determinada, em 

oposição à concepção do idealismo definidor do real como um produto da razão 

absoluta” (GOMES, 1996, p. 282). Aqui o real apresenta-se como um produto 

fundamentalmente social. 

                                            
1 Aqui compreendemos paisagem urbana de acordo com Cavalcanti (2001, p. 14): “Paisagem urbana 

é o aspecto visível do espaço, é sua expressão formal, aparente. Enquanto dimensão formal, 
expressa o conteúdo, as relações sociais que a forma. Assim, ela é histórica, social e concreta [...]” 

2 Lugar aqui é compreendido “como expressão, materialmente espacial [...] como elemento de uma 
totalidade concreta, no nível da formação econômica e social capitalista. [...] como produto de 
determinações gerais [se reproduzindo] a partir de determinações históricas específicas, que 
diferenciam os lugares” (CARLOS, 1994, p. 39-40). 
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Santos (1999) fala sobre duas possibilidades para se trabalhar a 

Geografia. A primeira seria considerar os fixos e os fluxos, e a segunda configuração 

territorial e relações sociais. Considera que a configuração territorial é resultado da 

produção humana ao longo dos tempos, sendo que esta tende a uma negação da 

natureza natural na medida que a substitui por uma “natureza inteiramente 

humanizada”. A dialética está presente na formação do espaço. Existe uma 

indissociação de um conjunto que ao mesmo tempo é solidário e contraditório. São 

sistemas de objetos e de ações que devem ser analisados, sempre, conjuntamente 

uma vez que estão dentro do quadro único em que a história se realiza (SANTOS, 

1999, p. 51). O espaço urbano também sofre uma desnaturalização à medida que o 

lugar perde seu significado original para atender novos interesses. 

Acreditamos que é na práxis que o homem deve demonstrar “a verdade” 

(MARX & ENGELS, 1989). Esta afirmação, aqui tendo a compreensão de práxis 

como a ação transformadora e consciente do homem, nos revela a importância de 

objetos palpáveis para se analisar o espaço geográfico e, desta forma, não 

compreender a produção da vida real como “[...] algo separado da vida comum, 

como algo extra e supra-terrestre” (MARX & ENGELS, 1989, p. 57). 

Nas cidades “a verdade”, tomando como parâmetro a afirmação anterior, 

pode ser observada, também, na paisagem urbana. Essa paisagem, cristalizada no 

lugar, é o ponto de partida para análises diversas, dentre elas a da formação do 

espaço urbano. Espaço este que é um produto técnico – produto das forças 

produtivas – materializadas num lugar e inseridas num tecido pré-existente que lhes 

conferirá características específicas (SANTOS, 1999). 

A análise das partes componentes do espaço analisado constitui-se numa 

tarefa necessária para a compreensão do todo. As partes não se restringem à 

cidade estudada, mas dizem respeito, também, à sua inserção no Estado, no Brasil 

e no mundo; nos âmbitos sociais, econômicos e/ou políticos. 

O mundo, como resultado das transformações humanas, transforma o 

próprio homem. O sistema de objetos condicionam as ações, sugerem novas ações 

que criam novos objetos. Isso gera uma transformação dinâmica do espaço 

(SANTOS, 1999). Nessa relação dialética criam-se necessidades que devem ser 

atendidas para o bom funcionamento da sociedade, para sua (re)produção. O 

espaço urbano de Jataí é uma parte num conjunto mais amplo, uma vez que insere-
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se numa região que é produto do inter-regionalismo (BENKO, 1996). O espaço 

urbano de Jataí é resultado das transformações humanas e gera transformações no 

próprio homem. O espaço é, assim, uma materialização das experiências, das 

percepções e do pensar do homem (DEUS, 2002a). 

O espaço urbano nos revela a sociedade que o produziu, pois este 

compreende a materialidade mais a vida que o anima, é “um conjunto indissociável 

de sistemas de objetos e sistemas de ação” (SANTOS, 1999, p.51). Para 

compreender a essência deste espaço deve-se desvelar suas formas. Há de se 

extrair os significados do objeto, ultrapassando uma simples descrição deste 

(CASTELLS, 1983, p.78).  

A paisagem urbana - o fenômeno, a aparência - guarda em si elementos 

de um contexto social e histórico que a produziu. As mudanças ocorridas no espaço 

urbano jataiense resultaram de necessidades da sociedade local num reflexo de 

necessidades criadas não necessariamente no lugar em questão. Os objetos 

implantados em Jataí com a modernização da agricultura implicaram em novas 

relações sociais. O espaço anteriormente identificado com o morador local tendeu a 

“fins estranhos ao lugar e aos seus habitantes” (SANTOS, 1999, p. 51). A cidade 

passa a ser o lugar do morador do campo. Este não mais colhe seu alimento, mas 

um salário que nem sempre o permite tê-lo. Marx & Engels, ao criticarem a ideologia 

alemã em meados de 1845, dizem que 
[...] o primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda 
a história, é que os homens devem estar em condições de viver para “fazer 
história”. Mas, para viver, é preciso antes de tudo comer, beber, ter 
habitação, vestir-se e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, 
portanto, a produção dos meios que permitam a satisfação destas 
necessidades [...]. (MARX & ENGELS, 1989, p. 39). (Grifos nossos). 

Partindo de tais pressupostos percebemos que a produção destes meios marca a 

configuração espacial de Jataí. E, por conseqüência, estes meios permitem que os 

homens façam história. História esta que é escrita por indivíduos que desejam, em 

muitos casos, apenas estar em condições de viver dignamente. 

Por sua vez a história da formação de Jataí é escrita, em grande parte, 

pelo “mover da fronteira”. O espaço torna-se um “lugar de desencontro” no momento 

da descoberta do “outro” (MARTINS, 1997). O “outro”, neste caso, é o migrante, em 

contraste com o indivíduo desprovido de uma situação financeira que lhe permita 
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“fazer sua história” de uma forma menos árdua. Aqui cristaliza-se a paisagem urbana 

de Jataí.  

Tomada como ponto de partida para nossas observações esta paisagem 

nos permite questionar: como ocorreu a configuração do espaço urbano de Jataí?   
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2 – ENCONTROS E DESENCONTROS: ANALISANDO O ESPAÇO 
URBANO JATAIENSE 

 
“... e caiu a chuva, transbordaram os 

rios, sopraram os ventos e deram com 
ímpeto contra aquela casa, que não  

caiu, porque fora edificada sobre a rocha.” 
Mateus 7:25 

 

2.1 – UM ESPAÇO DINÂMICO 

 

2.1.1 – Agentes da formação da paisagem urbana de Jataí-GO 

Analisar a paisagem urbana não é tarefa fácil. Compreender a produção 

do aspecto visível do espaço, que expressa o conteúdo e as relações sociais que o 

constituíram, inserido num contexto histórico, social e concreto3, demanda diversos 

olhares. Tal análise deve, nas palavras de Sauer (1998, p. 17), descobrir a conexão 

e a ordem dos fenômenos que compõe determinada área. Para tanto, devemos 

considerar que estes fenômenos apresentam uma associação ou interdependência, 

pois, o “[...] o espaço é um misto, um híbrido, um composto de formas-conteúdo” 

(SANTOS, 1999, p. 35). 

O presente trabalho, constituindo-se em um dos olhares que emergem na 

tentativa de compreender a paisagem urbana da cidade de Jataí, questiona a 

alteração desta. Onde, no início da década de 1980, havia um cerrado repleto de 

seus frutos característicos, como o pequi e a gabiroba, no final da mesma década 

encontramos um conjunto habitacional para atender o crescimento populacional 

produzido pela nova dinâmica econômica. Em uma de suas praças destaca-se uma 

lanchonete comercializando refrigerantes produzidos por uma empresa 

multinacional. Situação esta que vai ao encontro às palavras de Martine (1994, p.8), 

ao falar da redistribuição espacial da população na década de 80. Este autor 

esclarece que “[...] as alterações na distribuição espacial da população refletem as 

próprias transformações na estrutura da sociedade”. Em Jataí, como em tantos 

outros lugares, o cerrado perde seu espaço para atender uma demanda produzida 

                                            
3 Sobre este conceito de paisagem urbana conferir Cavalcanti (2001, p. 14). 
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pela sociedade “moderna” (que se “apropria” até mesmo da natureza) e por suas 

dinâmicas próprias, dentre elas a populacional. Dinâmica esta que deixa de ser 

predominantemente no sentido rural-urbano, como o foi ao longo das décadas de 40 

a 70, para se constituir de fluxos urbano-urbano (Santos, 1998). 

Tais alterações suscitam questionamentos que se inserem numa 

realidade ampla e complexa. Uma das faces desta realidade diz respeito ao 

desenvolvimento do Centro-Oeste influenciado, no início do século XX, pela 

expansão cafeeira de São Paulo em direção ao Mato Grosso e pela implantação do 

transporte ferroviário (GALINDO & SANTOS, 1995). Mais especificamente, 

relacionado à nossa área de estudo, nos remetemos às décadas de 1960/1970 

quando se constituíram as bases para a introdução das frentes modernas, que 

impactaram vigorosamente a economia do Centro-Oeste e sua estrutura urbana; 

período em que reside a compreensão da estrutura produtiva e da urbanização do 

Centro-Oeste (GUIMARÃES & LEME, 1998, p. 26). 

Neste sentido, Galindo & Santos (1995) consideram o Centro-Oeste como 

“região de fronteira” em âmbito nacional, passando a se caracterizar por uma forte 

expansão da agropecuária. O cenário nacional, que possibilita grandes alterações 

no Centro-Oeste, inclusive as ocorridas no Sudoeste Goiano, sobretudo nas 

décadas de 1970/1980, passa por um período em que a agricultura adquire 

importância crucial na expansão e na diversificação das exportações. Era necessário 

“produzir excedentes de alimentos a custos razoáveis e fornecer recursos para 

financiar o desenvolvimento urbano-industrial do centro dinâmico da economia 

nacional” (MUELLER, 1992, apud GALINDO & SANTOS, 1995, p. 157).  

As ações do Estado foram fundamentais para que o Centro-Oeste fosse 

ocupado e se desenvolvesse com índices expressivos, verificados a partir da década 

de 1970 (GALINDO & SANTOS, 1995). Neste sentido, Miziara (2000, p. 284) 

comenta a participação do Estado para a chegada da fronteira agrícola no Centro-

Oeste: “Foi necessário que o Estado fornecesse outros atrativos, principalmente em 

termos de créditos e de acesso à terra a custo baixo, para que se modificasse o 

cálculo dos investimentos privados”. Isso explica o fato de que a modernização da 

agricultura nesta região se desenvolvesse a partir de meados da década de 70, 

período marcado pelas “[...] políticas específicas para a região com oferecimento de 

crédito fortemente subsidiado”. Segundo Miziara (2000) na década seguinte, embora 
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tenha ocorrido uma retração do crédito, a garantia de preços mínimos para a região 

foi outra forma de subsídio. 

Após 1950 ocorrem transformações significativas para a base econômica 

da região. A agropecuária passa a ter caráter mais comercial, ocorrendo uma maior 

modernização e diversificação no campo; a mineração experimenta novas frentes de 

desenvolvimento. Essas mudanças implicam em alterações no setor secundário 

incrementado a partir desta base, aproveitando as matérias-primas ali originadas. 

Consolidam-se, assim, “[...] os ramos de produtos alimentares, madeireiro e de 

minerais não-metálicos” (GALINDO & SANTOS, 1995). Neste conjunto de 

transformações Goiás conquista uma centralidade que não é apenas geográfica, 

definida por suas coordenadas – latitude e longitude, mas é, sobretudo, definida pelo 

papel que o seu território desempenha com relação ao conjunto do País. (TEIXEIRA 

NETO, 2002, p.12). 

Com base nesses pontos, teceremos algumas considerações sobre o 

espaço urbano da cidade de Jataí. 

 

2.1.2 – A construção da fronteira 

O surgimento de Jataí insere-se, inicialmente, no avanço da “frente de 

expansão” e posteriormente da “frente pioneira”; marcando-se em termos mais 

recentes pelo avanço da fronteira agrícola na década de 1970.   

Podemos entender o primeiro momento, da “frente de expansão”, como “o 

movimento no qual a vida econômica não está estruturada primordialmente a partir 

de relações com o mercado, mas fornece produtos para a comercialização, não 

podendo, pois, ser classificada de economia natural” (FERREIRA, 1988, p. 41). 

A “‘frente pioneira’ se instala como empreendimento econômico [...]”. 

Seria “[...] uma modalidade de estender a fronteira, incorporando novas áreas ao 

sistema produtivo, onde vão reproduzir as relações sociais que estão na base do 

mesmo” (FERREIRA, 1988, p. 41), constituindo aqui o segundo momento da 

ocupação. Esta “[...] exprime um movimento social cujo resultado imediato é a 

incorporação de novas regiões pela economia de mercado. Ela se apresenta como 

fronteira econômica” (MARTINS, 1975, p. 45). 
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Aqui nos referimos à fronteira como 
[...] o processo de ocupação de um espaço reputado vazio. O vazio pode 
ser tanto demográfico como econômico ou jurídico, e o espaço se encontra 
tanto na floresta amazônica, como nos cerrados ou em qualquer lugar do 
Brasil. (FERREIRA, 1988, p. 38).  

O espaço em pauta é o da cidade de Jataí que se insere na realidade centroestina 

pós 1964, e, por conseqüência, na realidade goiana no âmbito das políticas de 

integração nacional. Esta realidade reserva para Goiás o papel de “fronteira agrícola, 

produtor de alimentos e matérias-primas [...]” (BARREIRA, 2002, p.178).  

De acordo com Teixeira Neto & Gomes (1995, p.7) 
o novo modelo de ocupação e povoamento já não era tão espontâneo como 
de início, com a chegada dos primeiros moradores, mas sim comandado e 
organizado pelo capital e obedecendo a metas e prioridades da burguesia 
capitalista nacional e internacional. A propriedade da terra não mais era 
pública, mas sim já devidamente apropriada, privatizada e individualizada. 

Segundo Barreira (2002, p.177), “nas áreas já ocupadas [do território 

goiano], houve uma redefinição e um aprofundamento dos processos econômicos 

mais articulados”. Essas áreas sofreram “[...] uma intensificação das atividades, de 

uma forma mais capitalista”. Este espaço foi encarado, pelo capitalista individual, 

como “zona de fronteira agrícola”, oferecendo “[...] a possibilidade de alterar uma das 

variáveis – social, geográfica ou econômica – de acordo com seus interesses [...]” 

(MIZIARA, 2000, p. 283). É neste espaço que se percebe a influência da chegada da 

fronteira, sobretudo da fronteira agrícola, que altera a economia local: 
O Sudoeste de Goiás, bem como, o município de Jataí, desde o início de 
seu povoamento, teve a pecuária tradicional como principal atividade 
econômica. A partir dos anos de 1970, foi gradativamente incorporando 
formas de produção agrícola e pecuária “modernas” (MELO, 2003, p. 78) 

Barreira (2002), analisa a evolução da ocupação de Goiás através da 

incorporação regional pelas frentes pioneiras. Segundo a autora, tal análise objetiva 

demonstrar a redefinição do território atual com o desenvolvimento das frentes. 

Redefinição esta que já salientava Borges (1990) analisando a chegada da estrada 

de ferro em Goiás; um forte elemento que impulsionou o desenvolvimento regional: 

“as inúmeras estradas de rodagem construídas no início da década de 20 [...] 

fizeram com que o raio de expansão do processo modernizante extrapolasse os 

limites da região da Estrada de Ferro” (BORGES, 1990, p. 108). 

A Figura 5 reproduz o mapa de expansão das frentes pioneiras no século 

XX elaborado por Barreira (2002). Nele percebemos a incorporação do Sudoeste 

Goiano, ao mercado nacional, na década de 1920. Verifica-se, ainda, o sentido da 
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Figura 5 – Estado de Goiás: Expansão das Frentes Pioneiras no Século XX 

 
Fonte: BARREIRA, C. C. M. A. (2002). 

ocupação originária de Minas Gerais, a qual sofre posteriormente influência da 

capital estadual. Pela observação do referido mapa constrói-se uma visão geral da 

descrição do Sudoeste Goiano, no início do século XX, feita por Melo (2003, p. 42): 
O Sudoeste, em relação ao Sudeste de Goiás, nos primeiros anos do século 
XX, vivia um “tempo lento”. A vida sócio-econômica caminhava no mesmo 
ritmo dos meios de transportes, em sintonia com o trotar da cavalgadura e 
com o “cantar” do carro de bois. Mas, mesmo na sua lentidão particular, não 
se colocava resistente ao novo, ao moderno. Estes eram, porém, os sonhos 
de uma expressiva parte da sociedade que se formava em Rio Verde, Jataí, 
Mineiros, Rio Bonito (Caiapônia) e Santa Rita do Paranaíba (Itumbiara), que 
lança nos mercados mineiro e paulista os bovinos sudoestinos, a duras e 
penosas viagens. 

Estevam (1998, p. 189), falando sobre a estrutura produtiva e a 
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urbanização em Goiás, salienta a importância de se compreender as transformações 

sócio-econômicas ocorridas no estado no âmbito espacial do Centro-Oeste 

brasileiro. As alterações ocorridas em sua estrutura sócio-produtiva, 
[...] sobretudo no contexto pós 70, e redução do tempo de trabalho 
necessário / período de produção modificou as relações sócio-econômicas 
regionais eminentemente no centro-sul do estado (ESTEVAM,1998, p.170). 

Esta região “articulou-se, na condição de ‘fronteira do capital’, ao espaço 

hegemônico do capitalismo nacional tendo São Paulo como pólo dinâmico”. Neste 

sentido, Borges (1990, p. 12) fala sobre a expansão da fronteira econômica a partir 

da região Sudeste do Brasil que “[...] estabeleceu ou redefiniu a divisão regional do 

trabalho, a qual servirá como base de crescimento de todo o processo de 

urbanização e industrialização que se implantou no País [...]”. 

Na visão de Barreira, (2002, p. 171), temos uma análise das mudanças 

estruturais ocorridas na região Sudoeste do estado após meados da década de 

1940: 
[...] a estrutura regional mudou, com a introdução de uma agricultura 
comercial (arroz e algodão) em municípios como Jataí, Rio Verde, Santa 
Helena, Quirinópolis, Paraúna, Mineiros e Santa Rita do Araguaia. Com a 
chegada da soja, na década de 70, e a conseqüente modernização da 
agricultura, desencadearam-se transformações sem precedentes. Esta 
região hoje concentra a maior produção agrícola, com importantes 
agroindústrias e uma agricultura altamente comercial. 

O conjunto das alterações espaciais descritas é a base para verificarmos os reflexos 

significativos da “expansão da fronteira” ocorridos em Jataí. Cabe aqui destacarmos 

as palavras de Graziano Neto (1985) quando trata da modernização da agricultura 

no Brasil, pois, é esta a realidade do Sudoeste Goiano e de Jataí. Percebe-se no 

município de Jataí a presença marcante da modernização da agricultura, porém 
[...] não se pode confundir modernização com desenvolvimento, pois este 
significa um processo de transformação socioeconômico que provoca a 
melhoria do bem-estar geral da população, uma elevação do padrão de vida 
como um todo” (GRAZIANO NETO, 1985, p. 78). 

Brumer (s. d., p. 184) ao comentar sobre os efeitos da modernização da agricultura 

diz que “a transferência [populacional] do campo para a cidade não significa [...] 

maior bem estar dos trabalhadores, praticamente ‘abandonados’”, traduzindo-se no 

crescimento do desemprego e/ou do subemprego nas áreas urbanas, causando 

graves problemas sociais. Eis a presença da modernização, não implicando 

necessariamente num desenvolvimento que a acompanhe. 
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As cidades, segundo Lefebvre (1991, p. 4), são “[...] centros de vida social 

e política [...]” e, assim sendo, cristalizam no espaço urbano as mudanças ocorridas 

nestas esferas. Essas mudanças, ocorridas fundamentalmente pela modernização 

da agricultura, foram cristalizadas em Jataí.  

 

2.1.3 - A resposta urbana 

O cenário das grandes alterações regionais ocorridas no Centro-Oeste é 

marcado por uma elevada taxa de urbanização no período de 1970 a 1991, 

conforme verificam Galindo & Santos (1995) analisando dados do Censo de 1991. 

Em 1970 48% do total da população habitava em áreas urbanas. Em 1991 esta 

percentagem sobe para 81,3%. Essas mudanças resultaram 
[...] tanto das transformações das relações de produção, quanto do 
processo tecnológico adotado pela agricultura, fundamentalmente voltada 
para a produção de culturas de exportação, cuja mecanização reduziu a 
capacidade de absorção do contingente que trabalha no campo, obrigando 
a população rural a buscar emprego nas áreas urbanas (GALINDO & 
SANTOS, 1995, p. 179).  

Em 1980 o estado de Goiás apresentava um índice de urbanização na ordem de 

62%, alterando-se para a faixa de 76% na década seguinte num crescimento nítido 

de caráter urbano (MARTINE, 1994). 

Deus (2002), discorre sobre os efeitos da chegada da fronteira agrícola 

em Goiás. Segundo ele esse modelo de produção agrícola, que utiliza mão-de-obra 

especializada, ou não, mas temporária, em grandes propriedades (latifúndios), 

provocou o êxodo rural e, conseqüentemente, o intenso processo de urbanização. 

Por conseqüência, a mesorregião Sul de Goiás, composta pelas microrregiões 

Sudoeste de Goiás, Vale dos Bois, Quirinópolis, Meia Ponte, Pires do Rio e Catalão, 

comporta “[...] os maiores pólos não metropolitanos do território goiano, à exceção 

de Anápolis. Destacam-se Rio Verde, Itumbiara, Jataí e Catalão, impulsionados pela 

agricultura mecanizada, produzindo grãos como soja e milho [...]”. 

Neste sentido, Martine (1994) corrobora conosco ao observar que uma 

das características deste tipo de expansão – fundamentado numa agricultura 

intensiva em capital, onde a soja tem papel preponderante – é justamente ocupar 

pouca gente na área rural, embora, possa gerar empregos nos setores formais e 

informais das áreas urbanas. 
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No que se refere ao espaço urbano de Jataí a compreensão da fronteira 

passa pelas afirmações de Martins (1997): 
[...] a fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. É isso que faz 
dela uma realidade singular. À primeira vista é o lugar do encontro dos que 
por diferentes razões são diferentes entre si [...]. Mas o conflito faz com que 
a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do 
outro e de desencontro. (MARTINS, 1997, p. 150). (Grifos no original). 

Jataí torna-se palco de mudanças. O que era palpável se transforma num 

ritmo antes desconhecido. Novas necessidades são criadas. Novos personagens 

surgem no espaço e exigem seu lugar na sociedade e na cidade. Para alguns seu 

novo lugar é o bairro nobre, com edificações imponentes. Para outros, a maioria, é 

um lugar que não foi sonhado, é a periferia, é o trabalho mal remunerado. 

O mesmo espaço de mudanças é o lugar da “descoberta do outro” e do 

reconhecimento dos benefícios por ele trazidos, o que verificamos pelo avanço 

econômico: “O período de maior destaque na fundação das empresas de comércio e 

serviços agrícolas [em Jataí] ocorreu, sobretudo, nos anos de 1980, momento 

histórico da expansão da cultura da soja no município [...]” (MELO, 2003, p. 115). 

Este espaço é ainda o “lugar do desencontro”. Desencontro gerado pelo 

crescimento econômico desigual. Nem todos podem desfrutar de seus benefícios. A 

análise da Tabela 8 nos mostra a significativa participação dos conjuntos 

habitacionais/loteamentos de baixa renda implantados num período de grande 

crescimento local.  

A ocupação do Centro-Oeste, marcada fundamentalmente pela presença 

da agropecuária, reflete no processo de urbanização deste espaço, tanto em termos 

de serviços quanto de consumo, transformando várias cidades caracteristicamente 

agrícolas, até os anos 60, “[...] em núcleos urbanos com dinâmicas relativamente 

autônomas de expansão da renda e do emprego” (GALINDO & SANTOS, 1995, p. 

166).  

Analisando o Quadro 2 percebemos o crescimento populacional na cidade 

de Jataí. Em 1970 encontramos em torno de 40.000 habitantes; valor que chega a 

mais de 75.000 no ano 2000 e a 79.000 em valores estimados para 2003. Isso nos 

permite questionar o quadro urbano que se mostra dinâmico no período em questão. 

O crescimento da população urbana, segundo Melo (2003), entre 1970 e 2000 

continuou aumentando, uma vez que na década de 1970 as pessoas residentes na 
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Quadro 2 – Jataí-GO: Evolução da população - 1910 a 2003 
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Pop. Total  4.037  17.421  18.579  31.229  27.985 41.374 49.520 61.556 75.451 79.398

Pop. Urbana  14.022 26.706 40.933 52.989 68.821 72.421
Pop. Rural  13.963 14.668 8.587 8.567 6.630 6.977

1910 1936 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2003  
(Estimativa)

Fonte: IBGE: Censo demográfico, 2000/Estimativa das populações, 2003/Estatísticas do século XX, 
2004; MELO, N. A. (2003). 

cidade já eram maioria. Verifica-se um crescimento de aproximadamente 157%, em 

detrimento da população rural que apresentou decréscimo nas três décadas 

consideradas, principalmente entre 1970 e 1980 (decréscimo de 55%). Situação que 

coloca Jataí entre as duas cidades, no Sudoeste Goiano, com população urbana 

superior a 90% (Tabela 6). 

Desde o início da ocupação de Jataí sua dinâmica populacional é 

significativa, motivada pelas razões já expostas. A partir de 1940 o ritmo de 

crescimento se mantém com índices semelhantes aos iniciais. No entanto, no 

período de 1950 em diante, a motivação não é mais a mesma das primeiras 

ocupações, uma vez que “[...] os grandes fluxos migratórios rurais se direcionaram 

para a fronteira agrícola em expansão, consolidando núcleos já existentes na porção 

sul do Estado” (AGÊNCIA AMBIENTAL DE GOIÁS, 2003, p.1). 

Nesse quadro têm destaque os intervalos de 1960-1970 e 1991-2000.  
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Tabela 6 –Goiás: Municípios com predominância de 
populações urbanas - 2000 

Municípios com População Urbana > 90% do total
Águas Lindas de Goiás
Anápolis
Aparecida de Goiânia
Caldas Novas
Goianésia
Goiânia
Inhumas
Itumbiara
Jataí
Luziânia
Santa Helena de Goiás
Novo Gama
Planaltina
Santo Antônio do Descoberto
Senador Canedo
Trindade
Fonte: Adaptado de AGÊNCIA AMBIENTAL DE GOIÁS,

No primeiro está presente a modernização da agricultura como fato 

motivador do crescimento, sendo estes os anos que registram maior crescimento 

percentual num âmbito mais recente (48%). No segundo está presente a 

consolidação das monoculturas para exportação, marcadas por novas dinâmicas no 

espaço urbano, dentre elas o grande número de estabelecimentos comerciais, 

industriais e prestacionais instalados em Jataí (Tabela 5). Na década de 1960 a 

população urbana começa a superar a rural, porém ainda de forma tímida. É na 

década seguinte que tal ação se consolida. 

O crescimento populacional segue em ritmo constante, permitindo 

estimativas semelhantes para a década atual. Vale salientar que a população do 

município não sofre, em nenhum período, queda nos seus valores. A diferença, para 

menos, registrada no intervalo 1950-1960 se deve à emancipação do distrito de 

Serranópolis, ocorrida em 1958. 

Hoje a cidade se apresenta alterada em função, principalmente, do 

processo de reprodução do capital imposto com a chegada da fronteira agrícola. 
A produção agrícola desenvolveu-se concomitante à mecanização do 
processo de produção, ao avanço do trabalho assalariado, à incorporação 
do trabalho especializado, ao êxodo rural, à “tecnificação” do espaço, ao 
crescimento da cidade, bem como a uma série de mudanças sócio-culturais 
e econômicas. (MELO, 2003, p. 85). 
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Figura 6 – Núcleo Original de Jataí-GO - 1908 

 
Fonte: Museu Histórico de Jataí (2003) apud MELO, N. A. (2003) 

O espaço urbano encontrado atualmente em Jataí é resultado de uma 

construção iniciada na segunda metade do século XIX, quando se instalaram neste 

local seus primeiros ocupantes que viriam a ser os moradores dos primeiros bairros 

jataienses. O núcleo original da cidade (Figura 6) instalado inicialmente às margens 

do Córrego Jataí se expandiria dentro de aproximadamente 120 anos, se 

considerarmos o ano de 1836 quando se inicia tal ocupação, alcançando uma área 

ocupada de 1,73 km² (Figura 7). Nas décadas posteriores a expansão urbana se dá 

em um novo ritmo. 

A área ocupada por loteamentos na década de 1960 é de 10,46 km², 

significando um crescimento superior a 500% em relação aos dados de 1959. 

Todavia, a área loteada não é efetivamente ocupada. Analisando a Figura 8 

encontramos um valor de 6,13 km² efetivamente ocupados em 1965, 

correspondendo a 59% da área loteada. Desta forma, é perceptível a visão de 

valorização do solo urbano pela implantação de loteamentos na periferia da cidade 

com vistas a uma valorização das áreas intermediárias. 

Na década de 1970 a área urbana de Jataí cresce 28%, em relação a 
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Tabela 7 –Brasil: participação das Regiões no crédito rural de 
1966 a 1999/00 (anos selecionados).                        

Sudeste Sul Centro-
Oeste

Norte/ 
Nordeste

1966 47 30 - 23 100
1970 45,6 31,8 6,5 16,1 100
1975 35,7 38,2 10,1 15 100
1980 34,1 35,8 10,5 19,6 100
1985 26,2 41,6 16,3 15,9 100

1985/86 28,2 37,6 18,1 16,1 100
1986/87 26 39,1 18,4 16,4 100
1987/88 24,3 42,5 22,4 10,3 100
1988/89 21,1 34,5 32,9 11,3 100
1989/90 31,5 41,1 17,1 9,6 100
1990/91 26,7 43,3 19,3 10,7 100
1991/92 21,5 47,3 21,5 9,6 100
1992/93 21,7 48,9 21,6 8,4 100
1993/94 18,3 41,5 28 11,1 100
1994/95 26,6 38,9 21,1 13,3 100
1995/96 24,3 38,5 19,2 17,9 100
1996/97 30,7 37,7 20,1 11,4 100
1997/98 30,6 37,1 18,5 12,9 100
1998/99 29,6 39,8 17,7 11,9 100
1999/001 28,7 42,1 18,4 10,8 100

Regiões Brasileiras (%)

 
Fonte: MELO, 2003, p. 69. 
1Dados preliminares 

anterior, alcançado um valor de 13,41 km². De 1970 para 1980 a variação é de 40%, 

sendo a área ocupada de 18,88 km².  Na década de 1990 a área urbana 

corresponde a 22,14 km² com uma variação de 17% em relação a anterior. 

Atualmente a área ocupada é de 23,27 km², reflexo do crescimento de 5% 

considerando a década de 1990.  

De acordo com Martine (1994, p.5) a década de 80 pode ser considerada 

uma das mais marcantes do século XX: “As transformações mais notáveis, 

evidentemente, ocorreram no domínio político econômico. Mas a área populacional 

também se caracterizou por mudanças extremamente importantes”. Essa mesma 

década têm um papel singular em nossa análise. É nela que consolida-se a chegada 

da fronteira agrícola no município (é também o período de maior volume em 

recursos provenientes do crédito rural para a região Centro-Oeste – Tabela 7) 

trazendo consigo uma nova dinâmica para o urbano em decorrência das novas 

demandas  do  rural, ocorrendo também um incremento a nível populacional, 

marcado especificamente pela diminuição da população rural em relação à década 
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Tabela 8 – Jataí-GO: Conjuntos Habitacionais Financiados e Conjuntos 
Habitacionais/Loteamentos de Baixa Renda 

Década Até 1959 1960 1970 1980 1990 2000 Total

Total Geral de 
Loteamentos 
Implantados

5 19 11 22 18 7 82

Conj. Habit. 
Financiados 1 3 3 2 9

Conj. 
Habit./Loteam 
Baixa Renda

2 7 2 11

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí; MELO, N. A. (2003). Organização dos Dados: Márcio 
Rodrigues Silva. Os dados da década de 2000 referem-se ao período de 2000-2003.  

anterior.  Neste período há um significativo crescimento da área urbana, podendo 

ser considerado o maior já registrado tomando por base a situação da década de 

1960. As áreas intermediárias são loteadas (Figura 4) e, embora não apresentem 

uma ocupação ideal (Figuras 9 e 10), cristalizam uma tendência à homogeneização 

das áreas ocupadas. É na mesma década que ocorre a implantação de 22 dos 82 

loteamentos existentes nos dias atuais (veja Figura 4 e Tabela 9). 

 

2.1.4 - O outro lado do crescimento urbano 

O processo de reprodução capitalista impõe suas ações sem considerar 

que a cidade abriga também o indivíduo, e que este tem necessidades básicas, 

como comer e morar. Lefebvre (1999, p. 25), comentando a visão de Engels sobre a 

situação da classe operária na Inglaterra, relata com base nas palavras de Engels 

que é muito mais fácil incriminar a cidade, ou a imoralidade geral, ou as forças do 

mal, que atacar o problema em seu verdadeiro plano: a política. E a política aqui não 

se refere apenas àquela local, pretérita ou atual, mas, sobretudo à ação opressora 

capitalista que exclui uma grande parcela da população do acesso aos bens mais 

básicos ao ser humano. 

A imposição capitalista, que submete os indivíduos às suas regras, é um 

dos fatores que gera alterações na configuração espacial. Percebe-se na cidade de 

Jataí, analisando a Tabela 8, a presença significativa, nas décadas de 1980 e 1990, 

de conjuntos habitacionais de baixa renda, aspecto este que se estende, pelo menos 

a princípio, à década atual. 
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Figura 7 – Jataí-GO: Implantação de loteamentos – Evolução da área ocupada 

 

Área ocupada: 1,73km² Área ocupada: 10,46 km² Área ocupada: 13,41 km²
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Figura 8 – Jataí-GO: Área ocupada – 1965-2004 
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Tabela 9 – Jataí-GO: Implantação de Loteamentos 

Década Setor Ano de 
Implantação Total

Campo Neutro até 1959
Centro até 1959
Centro (Parte Baixa) até 1959
Santa Terezinha até 1959
Vila Palmeiras até 1959
Brasília 1.960
Fátima 1.ª Etapa 1.960
Jardim Rio Claro 1.960
Olavo 1.960
Progresso 1.960
Santa Lúcia 1.960
Santa Maria 1.961
Iracema 1.962
Jardim América 1.962
Fátima 2.ª Etapa 1.963
Três Marias 1.963
Bela Vista 1.964
Fátima 3.ª Etapa 1.965
Sofia 1.965
Epaminondas I 1.966
Jardim Paraíso 1.966
Popular 1.966
Granjeiro 1.968
Área Colégio Bom Conselho 1.968
Carvalho 1.972
Industrial 1.975
Luiza 1.975
Aeroporto 1.976
Frei Domingos 1.976
São Pedro 1.976
Vila Paraíso 1.976
Sofia II 1.978
Oeste 1.979
Samuel Graham 1.979
Sodré 1.979
Antena 1.980
Jardim da Liberdade 1.980
Sítio Recanto Alvorada 1.980
Fabriny 1.981
Jose Estevam 1.981
Sítios de Recreio Alvorada 1.981
Div. Espírito Santo 1.982
Jardim Maximiano 1.982
Santo Antônio 1.982
Sofia III 1.982
Geda 1.983
Colinas 1.983
Alto das Rosas 1.985
Vila Mutirão 1.986
Conjunto Rio Claro I 1.987
Dom Abel 1.987
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Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí; MELO, N. A. (2003). Organização dos Dados: Márcio
Rodrigues Silva.                                                                                                     (Continua...) 
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Tabela 9 – Jataí-GO: Implantação de Loteamentos (Continuação) 

Década Setor Ano de 
Implantação Total

Aimbiré (Jardim Ana Paula) 1.987
Serra Azul 1.987
Cordeiro 1.988
Planalto 1.988
Conjunto Estrela D'alva 1.989
Conjunto Rio Claro II 1.989
Conjunto Dorival de Carvalho 1.990
Conjunto Filostro Machado 1.990
Conjunto Rio Claro III 1.990
Conjunto Sebastião Herculano 1.990
Epaminondas II 1.990
Francisco Antônio 1.990
Hermosa 1.990
Jacutinga 1.990
José Bento 1.990
Mansões 1.991
Conjunto Cohacol 1.994
José Ferreira (Dori) 1.994
Belmar 1.994
Santa Lúcia II 1.995
Dom Benedito 1.996
Conjunto Colméia Park 1.997
Conjunto Jardim Goiás 1.998
Residencial Barcelona 1.998
Bairro Primavera 2.000
Conjunto Colméia Park II 2.000
Conjunto Jardim Goiás II 2.000
Jardim Floresta 2.000
Conjunto Cylleneo França 2.001
Conjunto Colméia Park III 2.003
Residencial Vila do Sol 2.003
Total 82
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Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí; MELO, N. A. (2003). Organização dos Dados: Márcio
Rodrigues Silva 

O surgimento de tais loteamentos é uma “resposta urbana” às alterações 

impostas em Jataí.  

A implantação de conjuntos habitacionais financiados inicia-se na década 

de 1970. Os loteamentos/conjuntos habitacionais de baixa renda têm seu início na 

década seguinte. Um fato importante a ser considerado é que a década de 1980 

marca-se pela expansão da fronteira agrícola no município, e é nesta década que 

surge a demanda por habitações acessíveis à população de baixa renda. 
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Tabela 10 – Jataí-GO: Percentagem de lotes vagos em relação a 
área total loteada -  1995 e 2004 

Faixa de vazios (%) 1995 2003 Variação

0-25 35% 35% 0%
25,01 a 50 23% 20% -3%
50,01 a 75 17% 23% 6%
75,01 a 100 25% 22% -3%

Total 100% 100%

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí; Organização dos Dados: Márcio
Rodrigues Silva. 

O incremento da economia local implicou também na dinamização do 

mercado imobiliário para a classe média. Na década de 1980 tínhamos o maior 

número de loteamentos implantados, com destaque para três conjuntos 

habitacionais financiados. Na mesma década surgem dois loteamentos/conjuntos 

habitacionais de baixa renda, refletindo a demanda por habitação que não pode ser 

suprida via aquisição financeira, necessitando do “assistencialismo” do Estado.  

Na década de 1990 ocorre a continuação do período anterior com um 

total de dezoito loteamentos implantados, sendo três financiados e sete para a 

população de baixa renda. O elevado número deste último tipo de loteamento 

suscita vários debates, dentre eles o da desigualdade social que leva à uma 

demanda três vezes maior, em relação à década anterior, no que tange a habitação 

popular.  

A década atual sugere um crescimento no mesmo ritmo das duas 

anteriores, uma vez que até 2003 já foram registrados um total de sete loteamentos, 

sendo dois financiados e dois de baixa renda. 

Outro fato a ser considerado na análise do espaço urbano jataiense é a 

taxa de ocupação dos loteamentos implantados. 

Numa comparação de dados fornecidos pela prefeitura local, referentes 

aos anos de 1995 e 2004, percebemos que, embora a taxa de ocupação tenha 

aumentado em termos gerais, o índice de vazios na cidade ainda é significante. Pela 

observação da Tabela 10 (veja também figuras 9 e 10) verificamos que em 1995 

25% dos loteamentos apresentavam de 75,01% a 100% de seus lotes desocupados, 
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em 2003 22% dos loteamentos apresentavam tal índice. Nesta faixa, a qual 

consideramos a mais preocupante uma vez que existem loteamentos totalmente 

desocupados, ocorreu uma redução de 3%, percentagem esta que poderia ser 

aumentada caso não se implantasse novos loteamentos antes de se ocupar as 

áreas vagas. Na faixa anterior notamos um aumento da ordem de 6% de 1995 para 

2003, o que se deve à redução da faixa crítica e à implantação de novos 

loteamentos. Na faixa de 25,01 a 50% de lotes vagos há uma queda de 3%, 

demonstrando a ocupação de algumas áreas intermediarias (entre o centro e a 

periferia). Já na faixa ideal para os loteamentos, com ocupação total, ou índice de 

vazios de no máximo 25% dos lotes, a variação é nula, devido ao aumento do 

número de bairros. Há nesta faixa uma significativa evolução mascarada por novos 

bairros implantados. A tendência é que à medida que surgem novos bairros as áreas 

intermediárias sejam ocupadas. Embora os valores para aquisição destas áreas 

sejam elevados há uma demanda pelas mesmas, promovendo uma maior ocupação 

destas. 

Nas Figuras 9 e 10 é apresentada uma visão espacializada dos referidos 

dados. Há uma maior ocupação das áreas periféricas da cidade e de áreas que 

foram valorizadas entre 1995 e 2004. A grande ocupação de alguns pontos 

periféricos se deve à presença de conjuntos habitacionais que exercem também o 

papel de valorizadores das áreas mais centrais, uma vez que alguma infra-estrutura, 

que não chega a ser a ideal, é disponibilizada para abastecer tais localidades. 

Apresenta-se, assim, o estado como direcionador da ocupação urbana. 

Após a exposição do processo de expansão urbana de Jataí uma 

pergunta fica no ar: Haveria a necessidade de uma expansão urbana em termos de 

acréscimo de novas áreas? 

Esta indagação é relevante no momento em que se observa os valores 

absolutos de lotes vagos para este espaço urbano. Os dados espacializados nas 

figuras 09 e 10 tornam-se mais dramáticos quando apresentados em números 

absolutos. 

No ano de 2004, conforme dados da prefeitura local (JATAI-GO, 2004b), a 

cidade de Jataí conta com um total aproximado de 37.000 lotes urbanos. Destes 

cerca de 13.000 estão desocupados, ou seja 35% do total. Levando em 

consideração que os loteamentos implantados a partir de 1990  somam  um  total  de  
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Figura 9 – Jataí-GO: Lotes vagos - 1995 

LEGENDA

0-25% de lotes vagos

25,01-50% de lotes vagos

50,01-75% de lotes vagos

75,01-100% de lotes vagos

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

DATUM  VERTICAL : IMBITUBA - S. CATARINA
DATUM HORIZONTAL : SAD-69

Origem da quilometragem UTM: "Equador e Meridiano 51° W. GR."

0 600
m

1200

Fonte:

Prefeitura Municipal de Jataí:

Divisão de Planejamento Urbano

Digitalização e organização dos dados:
Márcio Rodrigues Silva
Data: Jan/2004

Secretaria da Fazenda Municipal

S

N

EW

421000 422000 423000 424000 425000 426000 427000

421000 422000 423000 424000 425000 426000 427000

8027000

8026000

8025000

8024000

8023000

8022000

8021000

8020000

8019000

8018000

8027000

8026000

8025000

8024000

8023000

8022000

8021000

8020000

8019000

8018000

 

 



 55
Figura 10 – Jataí-GO: Lotes vagos - 2004 
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aproximadamente 5.700 lotes concluímos que a implantação destes foi 

desnecessária para atender a demanda por lotes urbanos. Descontando do total de 

lotes vagos exposto o número de lotes implantados posteriores a 1990 temos um 

valor de 7.300 lotes. Ou seja, no início da década de 1990 havia em torno de 7.300 

lotes vagos em Jataí, número muito superior aos lotes que foram implantados. 

Caso não ocorresse a implantação de novos loteamentos o número de 

lotes vagos em 2004, provavelmente, seria em torno de 1.600. Assim, o espaço 

urbano estaria mais adensando e com um menor índice de vazios, caminhando para 

uma ocupação total das áreas já loteadas. Todavia, é importante salientar que 

medidas que garantam a acessibilidade ao solo urbano para toda população não 

podem ser deixadas de lado. Considerando a não abertura de novos loteamentos 

torna-se necessário que sejam tomadas medidas que garantam um preço justo para 

os lotes existentes que, sem novas áreas para competir no mercado imobiliário, 

tenderiam a uma elevação do preço. Neste sentido, seriam necessários instrumentos 

que ultrapassem as determinações do Plano Diretor Urbano para que a população 

de baixa renda não seja prejudicada pela baixa oferta de lotes.  

Torna-se evidente para nós que uma situação como esta ocorre nos 

moldes capitalistas. A implantação de novos loteamentos está inserida numa 

realidade que vai além da necessidade de novos lotes para atender uma 

determinada demanda. A acessibilidade à terra urbana não está ao alcance de 

todos, assim sendo as classes de menor renda só conseguem adquirir um imóvel em 

locais mais distantes do centro da cidade e, conseqüentemente, dos equipamentos 

urbanos. 

Conforme Kowarick, apud Souza (1994, p.172), ao tratar sobre o processo 

especulativo na cidade de São Paulo: “um loteamento nunca é feito logo em seguida 

ao último, deixando-se sempre uma área intermediária que incorpora toda a infra-

estrutura urbana que foi obrigada a passar por ela, valorizando-a”. Fazendo uma 

analogia a esta análise, resguardando-se as diferenças de uma metrópole como São 

Paulo e uma cidade do interior goiano, a realidade para Jataí é muito semelhante. 

A busca por lucro através da especulação imobiliária torna cada vez mais 

inacessível o imóvel urbano para as classes de menor renda. Com áreas 

praticamente “fechadas” ao público e com a necessidade de se atender a demanda 

decorrente do próprio crescimento populacional local, as novas áreas implantadas 
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trazem consigo a valorização das áreas intermediárias. Os imóveis com localização 

privilegiada, mais próximo dos equipamentos urbanos e das principais atividades 

econômicas, forneceram aos seus proprietários uma renda ainda maior. 

A ocupação das áreas existentes, antes da abertura de outras, traria 

alguns benefícios ao conjunto urbano em questão: 

- Os bairros implantados nos períodos mais recentes situam-se na periferia da malha 

urbana. Dos 25 loteamentos implantados, no período de 1990 a 2004, 14 são locais 

de grande adensamento populacional, sendo estes conjuntos habitacionais e 

loteamentos populares de baixa renda (Tabela 8); 

- Levando em consideração que grande parcela dos moradores destas localidades 

trabalham nas áreas mais centrais, onde se localizam as principais atividades 

econômicas da cidade (Figuras 12 a 17), o transporte estaria facilitado, uma vez que 

a distância casa-trabalho seria menor; 

- Em termos de infra-estrutura urbana, como a do transporte comentada 

anteriormente, o poder público poderia concentrar suas ações de forma mais eficaz. 

A área atendida seria menor e o alcance populacional maior. Da mesma forma, 

aspectos importantes para a qualidade de vida da população perceberiam uma 

significativa melhoria em suas condições. Saúde, educação, lazer entre outros 

seriam incrementados num desenvolvimento concentrado com prioridade para a 

qualidade dos serviços.  

Para que tal situação seja implementada torna-se necessário que ações 

sejam tomadas por parte do poder público com instrumentos que promovam a 

ocupação das áreas urbanas vazias, como, por exemplo, políticas sociais que 

tenham como alvo uma melhor distribuição de renda, dando ao cidadão condições 

de adquirir e ocupar as áreas em questão. 

É necessário, fundamentalmente, que a legislação existente seja 

cumprida. De acordo com o estabelecido no Plano Diretor Urbano (JATAI-GO, 2003) 

em seu artigo 1º, parágrafo 6º, itens 4 e 4.5, deve ocorrer a “ordenação e controle do 

solo urbano de maneira a evitar a retenção especulativa do imóvel urbano, que 

resulte na sua subutilização ou não utilização”. 

Ainda, segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade (JATAÍ-GO, 

2003), no seu capítulo VIII, artigo de número 20, a “[...] Prefeitura Municipal poderá 
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determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano 

não edificado, subutilizado ou não utilizado [...]”. Outros instrumentos, como a 

aplicação do IPTU progressivo, também estão previstos. De acordo a mesma lei, em 

seu artigo 21, em caso de descumprimento das condições estabelecidas e dos 

prazos previstos para a ocupação do solo “[...] o município procederá à aplicação do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo, mediante a 

majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos”.  

Tais determinações legais seguem o estabelecido no artigo 182 da 

Constituição Federal, em seu capítulo II que trata da política urbana, e no Estatuto 

da Cidade que complementa tal artigo. 

As ações para uma melhor utilização do espaço urbano concretizariam 

em Jataí o desenvolvimento em seu sentido mais amplo, “[...] desenvolvimento 

entendido como mudança social positiva [...]” (SOUZA, 2003a, p.60), que traria 

benefícios para a vida da população que se desencontra com a teoria prevista na 

legislação uma vez que a “função social da cidade”, qual seja de atender as 

necessidades prioritárias da população, não é cumprida. 

O desenvolvimento almejado é aquele real, autêntico, que, segundo 

Souza (2003a, p.61), ocorre “[...] quando se constata uma melhoria da qualidade de 

vida e um aumento da justiça social [...]”.  
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2.2 – DINÂMICA ECONÔMICA E ESPAÇO URBANO 

Desenvolvimento econômico e crescimento urbano estão intimamente 

ligados. É o que pode ser verificado na cidade de Jataí quando se cruza os dados da 

tabela 08 com o quadro 03. Na década de 1980 encontramos o maior número de 

loteamentos implantados, o que coincide com o período mais expressivo em termos 

de instalação de atividades econômicas no município. Assim sendo, a análise do 

conjunto urbano em questão também passa por este caminho. 

O Artigo 3º, do Capítulo II, do Plano Diretor Urbano da cidade de Jataí, ao 

tratar sobre o parcelamento do solo urbano, estabelece o seguinte em uma de suas 

diretrizes: 
[...] Direcionar o crescimento da cidade, a médio e longo prazo para a região 
oeste do perímetro urbano, que oferece boas condições topográficas para a 
urbanização e com a correspondente expansão da rede viária e de infra-
estrutura básica. (JATAÍ-PLANO DIRETOR URBANO, 2003) 

Tal determinação vai ao encontro do crescimento urbano de Jataí. Partindo do 

núcleo original as áreas a oeste, com relevo adequado e sem barreiras ao 

crescimento urbano, sempre tiveram prioridade no que se refere à implantação de 

novos loteamentos. Conforme descrição da Figura 11 observam-se as possibilidades 

de expansão urbana. Salienta-se que, em relação à porção leste da cidade, as 

condições não são favoráveis à expansão, em áreas significantes, uma vez que nela 

situa-se o 41º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, ocupando 

significativa área e constituindo-se, juntamente com condições topográficas não 

muito favoráveis, em barreira ao crescimento na porção oriental. 

A expansão urbana, com destaque para o período de ascensão da 

agricultura mecanizada, ofereceu o espaço necessário para a implantação de 

atividades econômicas que ora vieram atender a demanda impulsionada pela 

dinâmica da moderna agricultura. 

Conforme observa Santos (1998, p. 10-11), as cidades, “[...] podem 

corresponder a centros de atendimento das necessidades de circulação da produção 

agrícola ou de atividades industriais de pequena escala de produção”. Neste sentido, 

no momento em que a produção cresce as atividades terciárias são diversificadas 

para   atender   as   próprias   necessidades   internas.  As  atividades especializadas  
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Figura 11 – Jataí-GO: Possibilidades de Expansão da Área urbana 
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Quadro 3 – Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas – Até 1959-2000 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí: SEGEF-Secretaria de Gestão Fiscal, 2004. 

desenvolvidas na cidade, bem como aquelas voltadas para exportação, “[...] geram 

um dinamismo local que sustenta um conjunto amplo e variado de atividades para o 

atendimento da demanda local” (SANTOS, 1998, p.13). Esse dinamismo pode ser 

verificado pelos dados de implantação das atividades econômicas em Jataí (Tabela 

4). 

A demanda local foi ao encontro da afirmação de Lefebvre (1999, p.149): 

“Enfim e sobretudo, a cidade e a aglomeração urbana concentram ‘serviços’”. É o 

observa-se no quadro 3: As décadas de maior crescimento econômico local 

correspondem aos segundo e terceiro período tratados no início deste trabalho, 

Quais sejam, a fase de modernização da agricultura, fundamentalmente a partir da 

década de 1970, e sua consolidação nas décadas posteriores (1980 e 1990). O 

intervalo ora tratado representa um salto na economia jataiense, com destaque para 

as atividades prestacionais e comerciais respectivamente. Melo (2003, p. 121) 

destaca tal alteração no espaço urbano, uma vez que 
a produção agrícola moderna produziu mudanças econômicas que se 
expressam espacialmente na cidade. Esta, ao mesmo tempo, se modificou 
para atender ao desenvolvimento da produção realizada no campo e pelas 
suas demandas internas de serviços e equipamentos. 
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Jataí, enquanto cidade que “[...] concentra não só a população, mas os 

instrumentos de produção, o capital, as necessidades, os prazeres [e] tudo o que faz 

com que uma sociedade seja uma sociedade” (LEFEBVRE, 1999, p.49)(Grifo no 

original) percebe a instalação prioritariamente de estabelecimentos prestadores de 

serviços, o que é descrito nas Figuras 12 a 17. 

A cidade, sendo ela mesma uma obra, reúne em si a produção de 

necessidades e prazeres que concedem sentido à produção. Nela também são 

produzidos, trocados e consumidos os bens (LEFEBVRE, 1999, p.51). Tudo isso 

requer uma espacialização. Nessa espacialização cristaliza-se o espaço urbano. 

Nela percebemos que a cidade é “[...] coisa social, na qual são evidentes (tornam-

se sensíveis) relações sociais que, tomadas em si não são evidentes 

[...]”(LEFEBVRE, 1999, p.140) (Grifo no original).  

Este conjunto, formado por encontros e desencontros, reflete bem o que 

Santos (1998, p.23) relata em relação à constituição de “regiões agrícolas”. A 

formação destas “[...] envolve a necessidade de estabelecimento de cidades de 

porte compatível com as atividades terciária, relativas à circulação [da produção], 

bem como a prestação de serviços que viabilizem tal produção”. 

A estrutura da sociedade local, que nada mais é do que o reflexo de uma 

conjuntura ampla com vistas à reprodução do capital, mostra-se articulada com o 

fenômeno urbano (CASTELLS, 1983, p.43). A urbanização reflete a relação entre 

sociedade e espaço. Ela é função da organização específica dos modos de 

produção, bem como da estrutura interna daquele que prevalece (CASTELLS, 1983, 

p.111). 
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Figura 12 – Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas até a década de 1959 
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Figura 13 – Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas na década de 1960 

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

DATUM  VERTICAL : IMBITUBA - S. CATARINA
DATUM HORIZONTAL : SAD-69

Origem da quilometragem UTM: "Equador e Meridiano 51° W. GR."

0 600
m

S

N

EW

421000 422000 423000 424000 425000 426000 427000

421000 422000 423000 424000 425000 426000 427000

8027000

8026000

8025000

8024000

8023000

8022000

8021000

8020000

8019000

8018000

80270

80260

80250

80240

80230

80220

80210

80200

80190

80180

LEGENDA

1200

Fonte:

Prefeitura Municipal de Jataí:

Digitalização e organização dos dados:
Márcio Rodrigues Silva
Data: Abril/2004

SEGEF - SECRETARIA DE GESTÃO
FISCAL, 2004

Prestação de Serviços

Comércio

Indústria

200 estabelecimentos cadastrados

100 estabelecimentos cadastrados

50 estabelecimentos cadastrados

De 1 a 20 estabelecimentos cadastrados

Limete entre bairros

 



 65

Figura 14 – Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas na década de 1970 
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Figura 15 – Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas na década de 1980 
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Figura 16 – Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas na década de 1990 
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Figura 17 – Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas na década de 2000* 
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2.2.1 – As áreas dinâmicas 

 Pela análise da espacialização das atividades econômicas na cidade de 

Jataí, bem como do processo de expansão urbana, já explanados, chegamos à 

definição de algumas áreas que se destacam no cenário urbano.  

O processo de expansão urbana não foi necessariamente acompanhado, 

num primeiro momento, de um desenvolvimento nas regiões então ocupadas. O 

conjunto de fatores necessários à consolidação de um determinado setor da cidade 

se distribuíram espacialmente conforme a Figura 18. 

Partindo da região central da cidade, a mesma de seu núcleo original, 

verificam-se movimentos de destaque nas direções Sul-Sudoeste e Oeste-Noroeste. 

O núcleo original é o centro das atividades econômicas, é o coração da 

cidade aproximadamente até o final da década de 1950. Esta área expande-se 

posteriormente na direção Sul-Sudoeste consolidando, na década de 1960, a 

principal área de concentração de comércio e serviços que se destaca até os dias 

atuais. 

No período de 1970-1980 o espaço urbano percebe um deslocamento de 

algumas atividades, antes localizadas somente nas áreas centrais, em direção às 

novas áreas ocupadas.  

O processo de desconcentração das atividades centrais segue com mais 

força na década de 1990. Nesses anos as áreas localizadas a Oeste-Noroeste 

recebem um maior destaque no cenário urbano. Década marcada pela presença de 

vários loteamentos/conjuntos habitacionais populares marca-se também pelo 

deslocamento das atividades econômicas com vistas a atender o adensamento 

populacional característico destes locais. 

Na década atual percebe-se um movimento em direção às áreas 

periféricas da cidade com a implantação de novos loteamentos e conjuntos 

habitacionais. Uma vez que as áreas intermediárias encontram-se loteadas, não 

significa necessariamente sua ocupação, o alvo da ocupação são as áreas mais 

distantes do núcleo central. 
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Figura 18 – Jataí-GO: Áreas dinâmicas: Atividades econômicas / Expansão Urbana 
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Embora a região central apresente-se como indispensável ao dinamismo 

da cidade torna-se nítida a presença de movimentos que tendem a deslocar o centro 

de decisão para áreas que ofereçam melhores condições de acesso (rede viária 

principalmente) e maiores perspectivas de desenvolvimento, o que nos remete às 

palavras de Castells (1983, p.54) quando destaca o papel do automóvel na 

contribuição da dispersão urbana. Não significa a decadência da primeira em relação 

à segunda, seria um movimento de gestação de uma nova área dinâmica . 
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2.3 – ESPAÇO URBANO: AS INFRA-ESTRUTURAS 

A análise do presente conjunto urbano pauta-se na confrontação de 

variáveis diversas. Neste sentido, há de se considerar como aspecto importante à 

consolidação do espaço urbano jataiense as infra-estruturas nele disponíveis. 

Segundo Lojkine (1997, p.180)  
a cidade, a região e os diversos tipos de aglomeração espacial seriam a 
combinação de infra-estruturas em parte indissociáveis, estreitamente 
complementares, que forneceriam uma base indispensável às diferentes 
atividades. 

Nesta passagem Lojkine, ao falar sobre os limites capitalistas da urbanização, 

levanta alguns fatores que estariam diretamente ligados à evolução econômica das 

cidades. Dentre estes destacamos: 
- a infra-estrutura de formação (o conjunto dos meios de ensino geral e de 

formação profissional, em todos os graus de que depende a qualidade do 
potencial humano da região; 

- as infra-estruturas sócio-culturais (habitação, equipamentos sanitários, 
culturais e de lazer); 

- as infra-estruturas econômicas propriamente ditas que compreendem 
sobretudo: as zonas industriais, as vias de comunicação, as redes de 
energia e de telecomunicação (LOJKINE, 1997, p.180). (Grifos no original). 

Estes três itens estariam integrados nos diferentes níveis do espaço 

regional: 
- infra-estrutura da empresa (zonas industriais) compreendendo a compra 

dos terrenos, os equipamentos comuns e eventualmente a pré-construção; 
- infra-estruturas urbanas compreendendo os equipamentos 

“estruturantes” (centros públicos), os equipamentos “de acompanhamento” 
(zonas residenciais e ligações com as redes) e os equipamentos 
intermediários (centros sociais); 

- infra-estruturas locais para uso industrial: equipamentos escolares, 
sanitários, equipamento local de transporte; 

- infra-estruturas regionais: universidade, institutos e organismos de 
pesquisa, rede regional de transporte e de telecomunicação (LOJKINE, 
1997, p.180-181). (Grifos no original). 

Tais considerações nos remetem ao espaço urbano jataiense a fim de 

verificarmos o papel de alguns destes aspectos em nossa área de estudo. Desta 

forma, é possível termos uma visão mais ampla do conjunto urbano existente. Torna-

se, portanto, relevante a consideração de alguns destes fatores na presente análise. 

 

2.3.1 – Infra-estruturas urbanas 

2.3.1.1 – A formação 

Em termos de infra-estrutura de formação a cidade oferece, conforme já 

descrito, estabelecimentos de ensino, públicos e particulares, que vão desde o 
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ensino fundamental até ao superior. Passando pela formação técnica a linha que 

marca a característica dos estabelecimentos de ensino profissionalizantes e superior 

relacionam-se diretamente com as características do município. 

Com cursos na área de Agronomia e Veterinária, e ainda passando pela 

Geografia e Ciências Biológicas, a base agropecuária do município tem mão-de-obra 

qualificada que se forma a cada ano. Seja nas atividades direta ou indiretamente 

ligadas à manutenção e desenvolvimento da economia local Jataí se destaca como 

pólo de formação no Sudoeste Goiano, gerando fluxos de estudantes do entorno 

para a cidade em busca de qualificação profissional. 

Com destaque para o campus da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

instalado em Jataí no ano de 1981, os estabelecimentos de ensino se distribuem 

conforme a Figura 19. 

Em termos de ensino fundamental e médio as unidades públicas de 

distribuem de forma mais abrangente na área urbana. A maioria dos bairros é 

servida por unidades de ensino local sendo que estas concentram-se nas áreas 

centro-oeste deste espaço urbano, destacando-se a região sudoeste da cidade com 

menor número de unidades implantadas, fato diretamente ligado o menor dinamismo 

encontrado nesta região (Figura 18). As unidades privadas, deste tipo de ensino, 

localizam-se prioritariamente na região central com uma tendência ao deslocamento 

no sentido oeste da cidade. 

As unidades de ensino técnico-profissionalizante situam-se nas áreas 

oeste e noroeste e atendem toda a área urbana. Excluindo-se a unidade noroeste, 

que oferece cursos em nível de ensino fundamental, a demanda por este tipo de 

ensino, nos níveis médio e superior, dirigem-se para as outras unidades de ensino. 

Seguindo a tendência descrita os estabelecimentos de ensino superior, 

tanto privados quanto públicos, concentram-se na região oeste da cidade, 

atendendo a grande maioria dos alunos deste nível de ensino, vindos tanto desta 

área urbana quanto de vários municípios vizinhos. A exceção refere-se à uma 

unidade do Campus da UFG situada no extremo sudeste da cidade. 
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Figura 19 – Jataí-GO: Localização dos estabelecimentos de ensino - 2004 
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Figura 20 – Encontros e desencontros 

a) Pólo turístico Vale do Paraíso: Lago Bonsucesso. Fonte: 
JATAI-GO (2004a): Dossiê de Jataí – Fotos: Gênio 
Eurípedes 
 

b) Residência, localizada na parte baixa da cidade, 
alagada após chuva torrencial em 18/03/2002. Fonte: 
SCOPEL et al. (2002a) 

2.3.1.2 – Serviços públicos, saúde e lazer 

O movimento analisado no item 2.2.1 expressa a tendência atual da 

expansão urbana na cidade de Jataí. Podemos então complementar esta análise 

pela observação da distribuição de alguns equipamentos sócio-culturais. 

Neste contexto merece atenção especial a localização dos principais 

estabelecimentos de utilidade pública (Figura 21). De forma análoga às atividades 

econômicas estes equipamentos surgem no núcleo original da cidade e deslocam-se 

prioritariamente para oeste. Desta forma, as áreas que já mostram uma dinâmica 

maior, sobretudo pela presença comercial e prestacional, são fortalecidas por um 

novo movimento gerado por órgãos de utilidade pública que atraem, periodicamente, 

a população que deles necessita.  

 As necessidades 

sócio-culturais da população são 

assim um dos motores que 

impulsionam o crescimento da 

cidade. As áreas que recebem a 

expansão urbana nascem dentro 

do processo de reprodução 

capitalista. Novos loteamentos 

são implantados, pois há uma 

demanda por habitação. Os 

novos habitantes necessitam 

comer, se divertir, estudar, 

necessitam de atendimento na 

área da saúde etc. Para atendê-

los novos equipamentos são 

instalados: um mercado local, um 

outro de porte maior que atrai 

outras atividades 

correlacionadas. Enfim, neste 

movimento incessante consolida-

se a região que melhor 
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responder às solicitações que lhe são atribuídas. 

O poder público instala uma escola, um posto de saúde; implantam-se 

benefícios. Independente da forma que estes são conseguidos ou do tempo que 

levam para serem implementados, o certo é que valorizam uma região e geram até 

mesmo um “orgulho” por parte dos moradores locais que se comunicam numa 

proximidade urbana não identificada com a metrópole ou tampouco com vila de 

traços tipicamente rural. 

O urbano se apresenta exigindo espaço, impondo regras, gerando 

encontros e desencontros, alegrias e tristezas, sonhos e pesadelos. Que o digam os 

personagens da Figura 20: o primeiro (a) se diverte nas águas de um dos lagos da 

cidade; o segundo (b) mostra o nível atingido pela água que transbordou do córrego 

vizinho à sua casa. 

Encontrando-se ou não o indivíduo quer se divertir, ou simplesmente 

esquecer dos problemas do dia-a-dia (Figura 22). Excetuando-se o Pólo Turístico 

implantado recentemente localizado a aproximadamente 10km do da cidade, 

demandando um deslocamento maior, a maioria da população conta com as praças 

públicas, com os parques ecológicos e com os clubes e outros equipamentos 

privados de lazer, sendo que o acesso aos dois últimos depende do poder aquisitivo 

da população, fazendo dos parques públicos locais de grande visitação. 

Na área da saúde (Figura 23) existem unidades básicas distribuídas de 

forma a atender a população local sem muito deslocamento. Todavia, os hospitais 

situam-se nas áreas central e oeste da cidade, requerendo um maior deslocamento 

de acordo com a necessidade do usuário. Os estabelecimentos privados de saúde 

concentram-se na região central da cidade ocupando as primeiras regiões dinâmicas 

delimitadas anteriormente. Todavia, como as outras atividades, estas devem se 

deslocar no sentido oeste, prioritariamente nas proximidades do centro de saúde 

municipal instalado nesta área. 
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Figura 21 – Jataí-GO: Localização dos principais estabelecimentos de utilidade pública - 2004
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Figura 22 – Jataí-GO: Localização das principais opções de cultura e lazer - 2004 
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Figura 23 – Jataí-GO: Localização dos principais estabelecimentos de saúde - 2004 
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2.3.1.3 – As zonas urbanas 

A ocupação do solo urbano na cidade de Jataí teve seus parâmetros 

estabelecidos com a implantação do Plano Diretor Municipal no ano de 2001. 

Atualmente as zonas urbanas se distribuem conforme a Figura 24, sendo que sua 

ocupação segue as seguintes determinações: 
Zona Residencial I – ZR I: Área onde se concentram predominantemente 
as residências unifamiliares e onde os demais usos são considerados 
complementares e acessórios a este espaço urbano. Caracteriza-se como 
Zona de baixa densidade demográfica de até 100 hab./ha; 
Zona Residencial II – ZR II: Área onde se concentram predominantemente 
as residências e edificações de uso residencial unifamiliar ou coletiva, e 
onde os demais usos são considerados complementares e acessórios a 
este espaço urbano. Caracteriza-se como Zona de média densidade 
demográfica de 100 a 500 hab./ha; 
Zona Residencial III – ZR III: Área onde se concentram 
predominantemente as residências e edificações de uso residencial 
unifamiliar destinados à população de baixa renda ou a programas 
habitacionais com terrenos inferiores a 360,00m², e onde os demais usos 
são considerados complementares e acessórios a este espaço urbano. 
Caracteriza-se como Zona de média densidade demográfica de 100 a 500 
hab./ha; 
Zona Residencial IV– ZR IV: Área onde se concentram predominantemente 
as residências e edificações de uso residencial unifamiliar ou coletiva, e 
onde os demais usos são considerados complementares e acessórios a 
este espaço urbano. Caracteriza-se como Zona de média/ baixa densidade 
demográfica de 100 a 400 hab./ha; 
Zona Estrutural – ZE: Área onde se concentram predominantemente as 
atividades destinadas ao comércio e à prestação de serviços, e onde os 
demais usos são considerados complementares e acessórios a este espaço 
urbano. Caracteriza-se como Zona de média densidade demográfica de 100 
a 500 hab./ha; 
Zona Industrial I – ZI I: Áreas onde se concentram indústrias de baixo grau 
de degradação ambiental e onde os demais usos são considerados 
complementares e acessórios a este espaço urbano; 
Zona Industrial II – ZI II: Áreas onde se concentram indústrias de até médio 
e alto grau de degradação ambiental e onde os demais usos são 
considerados complementares e acessórios a este espaço urbano; 
Zona de Interesse Ambiental – ZIA: Áreas de proteção, que por suas 
características deverão ser preservadas e/ou revitalizadas através de 
medidas adequadas para cada caso, sendo que a ocupação de seu entorno 
deverá ser estritamente controlada pelo poder público; 
Zona Especial I – ZES I: São áreas que devido às suas particularidades de 
vizinhança e características de ocupação deverão ter sua ocupação 
controlada de maneira a garantir sua viabilidade de implantação sem 
danificar o meio ambiente, caracteriza-se por áreas destinadas à 
implantação de chácaras ou sítios de recreio já implantado, não sendo 
permitidos desmembramentos destinados a habitações individuais ou 
implantações de natureza industrial; 
Zona Especial II – ZES II: São áreas que devido às suas particularidades 
de vizinhança e características de ocupação deverão ter sua ocupação 
controlada de maneira a garantir sua viabilidade de implantação sem 
danificar o meio ambiente, caracteriza-se por áreas destinadas à 
implantação de clubes recreativos e/ ou sociais, industrias já implantadas e 
equipamentos ou edifícios públicos existentes; não sendo permitidos 
desmembramentos destinados a habitações individuais ou novas 
implantações de natureza industrial; 
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Zona de Interesse Urbano e Paisagístico – ZIUP: São áreas que devido 
às suas particularidades de vizinhança, características de ocupação e 
presença de determinados equipamentos públicos, deverão ter sua 
ocupação controlada de maneira a garantir sua viabilidade de implantação 
sem prejuízo da qualidade do entorno, da infra-estrutura urbana e do meio 
ambiente urbano, bem como a execução de operações urbanas 
consorciadas; 
Zona de Expansão Urbana – ZEU: Área urbana vazia preferencialmente 
destinada ao parcelamento de solo urbano ou a implantação de 
equipamentos públicos e operações urbanas consorciadas; 
Zona de Interesse Turístico – ZIT: São áreas que pelas suas 
particularidades estão sujeitas à implantação de equipamentos públicos ou 
privados, urbanização de áreas destinadas ao lazer, bem como de 
operações urbanas consorciadas destinadas à implantação de elementos 
destinado ao turismo e lazer. (PLANO DIRETOR MUNICIPAL – LEI DE 
ZONEAMENTO URBANO, Capítulo II, 2003). 

Conforme tais determinações a ocupação do solo está sujeita às 

especificações legais. Em sua maioria as zonas urbanas são compostas por áreas 

residenciais mistas envolvendo estabelecimentos comerciais de bairro, com vistas a 

atender a demanda local.  

Destacam-se as áreas incluídas na ZR III, que devido às suas 

características de adensamento populacional atraem uma dinâmica 

econômica/social própria, necessitando assim de políticas específicas para atender 

tais localidades. A ZR-III atrai um grande fluxo de habitantes que para ela se 

deslocam, sobretudo nas áreas mais centrais, seja para exercerem suas atividades 

profissionais, seja para utilizar algum equipamento nela instalada. 

A divisão em zonas demonstram não apenas os limites estipulados para o 

solo urbano e seu uso. A sociedade também fica dividida oficialmente. O indivíduo 

de menor poder aquisitivo é deslocado para a periferia da cidade, onde se concentra 

as maiores densidades populacionais – esta divisão ultrapassa o limite do espaço 

urbano, revela a divisão social existente. 

Mais uma vez a ocupação das áreas vagas da cidade torna-se distante. 

As regiões mais centrais, que concentram um número maior de equipamentos 

públicos, produzem uma valorização nos imóveis nelas localizados. É o caso dos 

imóveis situados no entorno das ZIUP, zonas onde foram construídos parques 

ecológicos 

As áreas com maiores índices de vazios (Figura 10) situam-se, em sua 

maioria, na ZR-I e ZES-I, caracterizadas pelo uso residencial unifamiliar e por uma 

baixa densidade demográfica. Estas revelam em si  um  custo  ainda elevado do solo 
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Figura 24 – Jataí-GO: Zoneamento Urbano - 2004 

ZIT - Zona de Interesse Turístico

ZEU - Zona de Expansão Urbana

ZIA - Zona de Interesse Ambiental

ZE - Zona Estrutural

ZR-I - Zona Residencial 1

ZR-II - Zona Residencial II

ZR-III - Zona Residencial III

ZR-IV - Zona Residencial IV

ZI-I  - Zona Industrial I

ZIUP - Zona de Interesse
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urbano, uma vez que foram deixadas de lado em termos de ocupação urbana, 

tornando-se áreas intermediárias entre localidades de maior densidade populacional, 

centrais e periféricas. 

As novas atividades econômicas tendem a acompanhar a delimitação da 

zona estrutural devido às determinações legais bem como à infra-estrutura nela 

presente, sobretudo vias de deslocamento (principais ruas e avenidas).  

As áreas de expansão urbana prioritárias seguem a tendência já descrita, 

resguardando-se áreas de preservação (ZIA, ZIT, ZES I e II) que constituem, 

juntamente com a área militar presente na cidade, em perímetro limitante de novas 

ocupações urbanas. Assim, separam-se da área urbana já consolidada as atividades 

industriais de maior porte, localizadas na ZI-II, sendo fator favorável à ocupação da 

ZI-II as vias de acesso presentes em seu entorno – BR´s 060 e 364. 
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3 – CONFIGURAÇÃO SOCIOESPACIAL DE JATAÍ-GO 
 
 

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os 
que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em 

vão vigia a sentinela.” 
Salmo 127:1  

 

A distribuição da população no espaço urbano jataiense é fruto de um 

conjunto de fatores intimamente ligados às características da sociedade local. O 

processo de ocupação da cidade trouxe consigo reflexos de ações diversas que se 

concretizam no arranjo urbano. O juntar das peças deste quebra-cabeça revela 

espacialmente realidades distintas: bairros nobres e loteamentos populares; 

condomínio fechado e conjuntos residenciais; o verde das praças e o tom 

avermelhado das ruas nuas. Enfim, encontros e desencontros num desenvolvimento 

que se contradiz ao não ocorrer de forma igualitária. 

 

3.1 – A SOCIEDADE ESPACIALIZADA  

A injustiça, que parte de nós em direção à cidade, lembrada por Silva 

(2003) quando observa a exclusão, apartação e segregação socioespacial, também 

está presente no espaço ora analisado. Segundo o referido autor os exemplos de 

maltrato das cidades são clássicos: 
[...] destruição paulatina de equipamentos, infra-estrutura e mobiliário 
urbanos, a migração e canibalismo desenfreados que elegem novas “áreas 
nobres” ou “áreas de expansão”, em detrimento de outras até então 
equipadas e adequadas à satisfação de múltiplas necessidades urbanas. 
Associado a essa expansão desenfreada observa-se o crescimento 
acelerado da pobreza, a emergência de novos sujeitos sociais e novas 
modalidades de serviços [...] (SILVA, 2003, p.30-31) 

A eleição de novas áreas, conforme citação anterior, é fato comprovado 

em Jataí quando se observa o processo de expansão urbana. A abertura destas 

áreas, frente ao grande vazio encontrado em vários loteamentos, expressa uma 

ação excludente. A “elite” necessita de um espaço criado especificamente para ela. 

A parcela da população desprovida de recursos que lhes forneçam uma condição de 

vida nos padrões ideais continua dependendo do assistencialismo do Estado em 

suas diversas formas. 
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Este processo, ao incorporar novas parcelas do solo ao tecido urbano, 

mostra ainda outro lado: o da falta de planejamento adequado à ocupação do solo. 

Conforme constatamos em estudo anterior (SILVA, 2002), ao analisar o uso da terra 

em uma microbacia dentro do perímetro urbano, áreas que não oferecem condições 

ideais ao parcelamento também foram agregadas ao perímetro da cidade. É o caso 

da “Microbacia do Córrego do Sapo” (Figura 25). Em 1965 20% de sua área era 

urbana, com o processo de expansão as percentagens sobem para 45% em 1993 e 

65% em 2000 gerando situações como a que pode ser observada na Figura 20-b, 

onde uma casa, construída às margens do referido córrego, é invadida pelas águas 

após chuva torrencial. Na mesma microbacia existem casas situadas a menos de 

dez metros da margem do córrego (SCOPEL et al, 2002). 

O processo de espacialização da população pode ser analisado também 

pela observação das Figuras 26 a 34, onde encontramos exemplos que caracterizam 

a ocupação urbana de Jataí.  

A região central da cidade, vista parcialmente na Figura 26, primeira área 

urbana a ser ocupada, apresenta-se hoje como uma área consolidada em termos de 

comércio e serviço. Esta área, devido à sua data de ocupação que nos remete ao 

início do século XX (Figura 6), foi o local de estabelecimento das primeiras 

residências imponentes na cidade.  O atual centro financeiro/comercial abrigou 

durante décadas a velha elite, descendentes dos primeiros ocupantes da região. 

Na Figura 26 percebemos dois pontos marcantes. O primeiro: a matriz da 

Igreja Católica (canto superior esquerdo); o segundo: um edifício residencial (à 

direita). Símbolos de poder e “status” deixados por um tempo pretérito, mas que não 

se foi totalmente uma vez que deixou um espaço urbano consolidado. Símbolos 

marcantes de uma região da cidade que mantêm sua importância mais por seu 

processo histórico de ocupação e pelos equipamentos nela instalados, do que pelas 

condições urbanas satisfatórias a um centro urbano contemporâneo. 

As ruas estreitas teimam em frear o ritmo da sociedade informacional. 

Ruas estas que apresentam um tom acinzentado, que não é característica de toda 

malha urbana. O cinza do asfalto ainda é sonho para bairros distantes do poder, 

mas participantes do processo de reprodução de um espaço urbano desigual. 
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Figura 25 – Uso da Terra na Microbacia do Córrego do Sapo (Jataí-GO) - 2000 
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Fonte: SILVA, 2002.  
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Figura 26 – Jataí-GO: Área urbana – Vista Parcial – Setor Central 

 
Fonte: Imagem de Satélite - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais. 

Não se percebe nesta área muitos vazios. A demanda por uma posição 

geográfica privilegiada,   que     ofereça    boas   condições às atividades capitalistas, 

transformaram um setor residencial por origem em lócus de serviços para a 

sociedade. Algumas casas simplesmente mudaram sua função, como por exemplo o 

prédio que abriga o museu histórico da cidade (Figura 33). 

Caminhando na direção norte da cidade o cenário é completamente 

alterado (Figura 27). O tom acinzentado das ruas do centro cede lugar para o 

avermelhado das ruas nuas. Esta área abriga um conjunto residencial doado à 

população pelo Governo do Estado e Prefeitura local. Para muitos representa a 

realização do sonho da casa própria, por mais simples que esta possa ser. Para 

outros é um “lugar de desencontro”, pois seus habitantes não se encaixaram na 

realidade capitalista que expropria o indivíduo dos seus direitos básicos e valoriza o 

ser humano de acordo com seus bens.  

O bairro em questão, denominado de “Colméia Park”, implantado a partir 

de 1997 (veja Figura 4 e Tabela 9) traz consigo algumas contradições. A primeira 
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Figura 27 – Jataí-GO: Área urbana – Vista Parcial – Setor Colméia Park 

Fonte: Imagem de Satélite - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais. 

está no próprio termo “Park” que se distancia dos padrões de qualidade vida 

esperados num “parque residencial”, uma vez que seus homônimos geralmente 

oferecem uma boa urbanização, apresentando, no mínimo, o tom esverdeado da 

arborização. Todavia, o verde que se encontra é o da cultura da soja (Figura 27 - 

canto superior direito) ou mesmo o da mata vizinha (localizada na microbacia 

comentada anteriormente) (Figura 27 - canto inferior esquerdo), que a cada dia 

torna-se mais suscetível a sofrer as conseqüências do “desenvolvimento” urbano, o 

que já ocorreu em sua porção sul (Figura 25). 

Uma das riquezas que sustenta o município, qual seja a produção 

agrícola, está ao mesmo tempo tão próxima e tão distante desta área da cidade. 

Próxima porque se limita com o bairro. Distante porque seu produto não gera 

benefícios a este. As casas construídas por esta riqueza não são dignas de um solo 

que foi colocado à margem da sociedade: a periferia pobre. Estas se encontram em 

bairros mais nobres onde as pequenas habitações, construídas em série, cedem 

lugar às mansões imponentes. 

Para enxergá-las basta se deslocar para a porção centro-oeste da cidade, 

área dinâmica (Figura 18) que traz de volta o tom acinzentado das ruas 

acrescentando alguns pontos azuis das piscinas que não refletem somente o céu, 

mas, sobretudo a desigualdade presente neste conjunto urbano (Figura 28). 
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Figura 28 – Jataí-GO: Área urbana – vista parcial 
Setor Planalto 

Fonte: Imagem de Satélite - JATAI-GO (2004): Mapas 
Cadastrais. 

Mais uma vez 

percebe-se vazios, 

diferentemente do bairro 

analisado anteriormente (que 

se localiza na Zona Residencial 

III, bastante adensada). Nesta 

área os lotes vagos estão à 

espera de uma valorização já 

verificada em outros pontos da 

cidade. Aos que podem pagar o 

preço do desenvolvimento 

desigual resta desfrutar da 

imponência de edificações que 

expressam o alto poder 

aquisitivo de seus proprietários. 

É a nova elite, cristalizando um 

espaço considerado “nobre”, 

distante dos problemas 

presentes em grande parte da 

cidade. 

Não têm, por exemplo, suas casas invadidas pela enxurrada de uma 

chuva torrencial, como as ocorridas no final de 2004. A distância entre os extremos, 

entre a riqueza e a pobreza, não é tão grande. Limita-se à uma cerca, separando a 

lavoura da área urbana (Figura 29), ou a um intervalo comercial no noticiário da TV 

informando à sociedade que a produção vai bem; a chuva é parceira do produtor. 

Infelizmente o mesmo não ocorre para todos. O escurecer do céu numa tarde 

chuvosa traz também aflição ao indivíduo que não possui uma residência resistente 

às intempéries (quando possui algum local de moradia). Indivíduo que 

provavelmente faz parte dos números apresentados na Tabela 1: o componente do 

IDH do município com menor expressão é a renda, renda má distribuída. 

A cidade que se vende não é a real. O interessante ao marketing urbano 

é o que deu certo, independente do preço que foi pago e muito menos de quem o 
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     Figura 29 – Jataí-GO: Área urbana – vista parcial – Setor Jacutinga 

 
 Fonte: Imagem de Satélite - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais. 

pagou. Loteamentos como o apresentado na Figura 29, que originalmente 

objetivaram solucionar o problema da moradia, trouxeram consigo outros problemas.  

Implantados na década de 1990 (veja Figura 4 e Tabela 9) (no terceiro 

período delimitado no início deste trabalho), em resposta à uma nova necessidade 

criada fundamentalmente pela expansão agrícola no município tais bairros 

expressam uma ação basicamente de cunho político, uma vez que o número do 

lotes doados foi significativo, mas sem qualidade. Com área inferior à exigida 

legalmente estes bairros adensaram um alto número de indivíduos sem condições 

financeiras e legais de construírem sua moradia. Financeiras porque a própria 

característica do loteamento é a baixa renda. Legais porque as normas de 

construção estabelecidas para que as mínimas condições de salubridade e 

comodidade sejam atendidas são difíceis de serem seguidas devido à pequena 

dimensão do lote4. 

                                            
4 Os lotes em questão têm área de 168m² em média, enquanto o mínimo seria de 250m². 
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Figura 30 – Jataí-GO: Área urbana – vista parcial – região norte 

Fonte: Imagem de Satélite - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais. 

Outro loteamento caracterizado pelas condições precárias, sobretudo no 

que se refere à infra-estrutura urbana, situa-se na porção oeste da cidade em área 

destinada justamente para a expansão urbana (ZEU – Figura 24). Trata-se do Setor 

José Bento (veja Figura 4 e Tabela 9). Todavia, a expansão se deu de forma 

análoga ao Setor Jacutinga (Figura 29). Sem oferecer boas condições de vida aos 

seus habitantes tais setores constituem-se num exemplo de falta de planejamento 

nas ações de expansão urbana. Estes dois loteamentos populares fazem parte dos 

sete loteamentos desta categoria implantados na década de 1990 (Tabela 8), 

refletindo a alta demanda por moradia, bem como a desigualdade social presente, 

uma vez que a percentagem de lotes vagos na cidade é muito alta, porém, não 

podem ser adquiridos pelos indivíduos com menor renda. 

Seguindo na rota da espacialização da sociedade nos deparamos com os 

setores Cohacol (Figura 30 – à direita), implantado em 1994 e Jardim Goiás (Figura 

30 – à esquerda) implantado em 1998 (1ª etapa) e 2000 (2ª etapa), compreendendo 

o terceiro e quarto período delimitado anteriormente. Constituindo-se de conjuntos 

habitacionais financiados os setores localizados na região norte da cidade abrigam 

moradores tipicamente da classe média, detentores de uma renda suficiente para 

assumir um financiamento habitacional. São dois dos nove conjuntos habitacionais 

financiados implantados nas décadas de 1990 e 2000 (Tabela 8). 

Mudando de sítio encontramos na porção centro-sul do conjunto urbano o 

verde do Parque Ecológico Diacuy (Figura 31) contrastando com o avermelhado de 
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Figura 31 – Jataí-GO: Área urbana – vista parcial – Parque Ecológico Diacuy 

Fonte: Imagem de Satélite - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais. 

alguns lotes vagos ainda presentes neste setor da cidade. Fruto de ações de 

reurbanização o parque em questão valorizou o Jardim Rio Claro, onde se encontra, 

e todo seu entorno. Situada entre uma zona residencial (ZR-II) e outra de 

características mais comerciais (ZE) constitui-se em área de especial interesse para 

a administração pública e, desta forma, encontra-se em uma zona de interesse 

urbano e paisagístico (ZIUP).  

Na região Sudoeste (Figura 32) encontramos novamente uma camada da 

população que não convive num ambiente urbanisticamente correto, como o 

anterior. São pessoas que mesmo com direitos iguais aos habitantes das áreas mais 

nobres (ao menos na teoria) não vivem nas mesmas condições.  

Poucas casas, ruas de terra, muitos lotes desocupados. São 

características desta área da cidade que mesmo implantada em tempos remotos, 

nas décadas de 1960 e 1970, ainda hoje no início do século XXI guarda traços de 

sua implantação original. Situada na área de menor dinamismo da cidade (Figura 18) 

está praticamente desprovida de equipamentos públicos. A escola mais próxima, 

localizada em um bairro vizinho, oferece apenas o ensino fundamental, exigindo dos 

habitantes um maior deslocamento para suprir necessidades como educação e 

saúde. 
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     Figura 32 – Jataí-GO: Área urbana – vista parcial – Região Sudoeste 

 
     Fonte: Imagem de Satélite - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais. 

A Zona Residencial IV - ZR-IV (Figura 24), que abriga a região sudoeste 

da cidade exige atenção especial, sobretudo em termos de ocupação. Esta é 

caracterizada coma área de baixa densidade, o que simplesmente reflete os vazios 

visivelmente perceptíveis. Sua ocupação, assim como a das demais áreas da 

cidade, torna-se necessária para uma melhor estruturação do conjunto urbano, 

evitando um crescimento desnecessário da área urbana e conseqüentemente o 

aumento das áreas vazias. 

Tais aspectos mostram o panorama de uma cidade completamente 

diferente daquela encontrada em 1908 (Figura 6). Os mais de 90% da população do 

município que moram na zona urbana (Quadro 1), seja pelos encontros ou pelos 

desencontros, transformaram o solo originalmente produtor de produtos básicos da 

agropecuária  numa base importante para a economia do Sudoeste Goiano. As 

Tabelas 2, 3 e 4 ilustram o dinamismo presente em Jataí. É na área urbana, fruto da 

moderna agropecuária e do dinamismo por ela implementado, que hoje ganha 

autonomia pela diversificação das atividades econômicas (indústrias de confecções 

e turismo entre outras), que se dá a concretização das desigualdades, do choque de 



 94

Figura 33 – Museu Histórico de Jataí – Antigo Casarão no centro da Cidade 

Fonte: JATAI-GO (2004a) – Dossiê de Jataí  - Foto: Gênio Eurípedes 

contrários, de contrastes que podem parecer simples quando o olhar é superficial, 

mas que refletem a estrutura social vigente quando se lê as entrelinhas dos 

acontecimentos. 

Os habitantes do início do século XX não poderiam imaginar pessoas 

vivendo sob a “proteção” de cercas elétricas e de altos muros. As grandes janelas 

dos casarões coloniais, como o da Figura 33, mostravam um ambiente mais calmo e 

seguro para a população. Todavia, a insegurança do século XXI, fruto de um 

“desenvolvimento” que revela vários “efeitos colaterais” concretiza no solo urbano a 

busca por segurança encontrada (ao menos em teoria) nos condomínios fechados.  

Na Figura 34 temos o Condomínio Residencial Barcelona, implantado em 

1998, que nos remete à realidade vivida nos centros urbanos atuais, não somente 

nos grandes centros, pois a insegurança não tem fronteiras ou classes sociais – fator 

similar a de loteamentos com as características dele. Este outro extremo da 

desigualdade social, o da elite, é cristalizado num “objeto” que se desencontra do 

conjunto urbano. Em seu entorno são perceptíveis várias ruas sem pavimentação – 

característica comum às áreas excluídas; áreas desocupadas - refletindo bem o 

processo de valorização imobiliária; e, à esquerda, uma grande área destinada à 

agropecuária – nos remetendo às origens do município. Entre estas paisagens 

encontra-se um objeto produzido pela elite e para a elite que, fechada entre altos 
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Figura 34 – Jataí-GO: Área urbana – vista parcial – Região Oeste – 
Condomínio Residencial Barcelona 

 

muros, usufrui uma qualidade de vida almejada por tantos, mas ao alcance de 

poucos. 

Estas diversas faces do tecido urbano analisado são peças que ao se 

juntarem não formam um quadro homogêneo, uma vez que a cidade não é assim. 

Refletem suas características. Suas desigualdades. O que há de melhor e pior neste 

espaço contraditório. 

Mas com tantas contradições, desigualdades e injustiça será que houve 

realmente uma evolução do tecido urbano?  
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3.2 – EVOLUÇÃO DO TECIDO URBANO?  

Ao levantar este questionamento é pertinente esclarecer sobre qual 

evolução estamos tratando.  

Nos referimos a um deslocamento progressivo, a um desenvolvimento 

real, em seu sentido autêntico, não se confundindo com uma simples expansão do 

tecido urbano (SOUZA, 2003). Desenvolvimento que traga consigo uma 

transformação socioeconômica, provocando um bem-estar geral da população, 

elevando o padrão de vida de forma geral (GRAZIANO NETO, 1985) e que envolva 

uma mudança social positiva, constatando assim uma melhoria da qualidade de vida 

e um crescimento da justiça social (SOUZA, 2003a). 

Tomando como base este desenvolvimento, que realmente beneficia o 

espaço urbano, podemos acompanhar pela observação da Tabela 11 algumas 

variáveis importantes à cidade. Variáveis estas que demonstram as alterações 

sociais ocorridas em Jataí num período marcante de sua expansão urbana: as 

décadas de 1990 e 2000. Assim, surgirão alguns caminhos para a questão 

levantada. 

Os dados revelam a princípio a consolidação de um município 

basicamente urbano. Marcado pela pequena percentagem da população vivendo na 

zona rural Jataí apresenta uma variação de 5,85%, entre os anos de 1991 e 2000, 

em sua taxa de urbanização. Os valores se alteram de 85,36% para 91,21% 

respectivamente, contra os atuais 87,88% de urbanização do Estado de Goiás.  

Este índice revela a necessidade de ações constantes no que tange às 

políticas sociais. Das duas cidades com taxa de urbanização acima de 90% (Tabela 

6) Jataí é a que se destaca por seu dinamismo econômico na região. Todavia 9,41% 

dos habitantes dependem de transferências governamentais para se manter. 

A população necessita mais do que os dois hospitais públicos existentes 

para sanar seus problemas de saúde. Sobretudo, necessita de equipamentos de 

saúde melhores localizados de forma a atender os habitantes sem a necessidade de 

um grande deslocamento. Para que a taxa de mortalidade continue a cair tais 

mudanças são fundamentais. 

Uma boa qualidade de vida passa também pelas atividades de lazer 

disponíveis na cidade. Em termos de lazer público a maioria da população conta 
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Tabela 11 – Perfil Municipal  e Estadual – 1991/2000 

Tema
1991 2000 1991 2000

Taxa de Urbanização (%) 85,36 91,21 80,81 87,88
Mortalidade até 1 ano de idade (por 
1000 nascidos vivos) 25,6 17,8 29,5 22,5
Taxa de Analfabetismo (%)
7-14 anos 15,8 5,5 18 6,1
15-17 anos 5,4 1,3 5,9 1,7
18-24 anos 7,6 2,6 7,2 2,9
Renda per capita Média (R$ de 
2000) 236,3 304,9 211,9 286
Proporção de Pobres (%) 31,2 20,3 35,1 26,6
Índice de Gini 0,6 0,59 0,58 0,61
Porcentagem da Renda Apropriada 
por Extratos da População (%)
20% mais pobres 3,3 3,2 3 2,5
40% mais pobres 9,6 9,9 9,4 8,6
60% mais pobres 19,1 20 19,6 18,3
80% mais pobres 34,6 36 36,8 34,4
20% mais ricos 65,4 64 63,2 65,6
Acesso a Serviços Básicos (%)
Água encanada 73,8 90,4 70,6 88,7
Energia Elétrica 88,4 98,9 87,2 97,2
Coleta de Lixo 61,8 83,8 64,7 91,3
Acesso a Bens de Consumo (%)
Geladeira 67,4 88,9 64,6 86,9
Televisão 73,3 91,5 69,7 89,1
Telefone 13,7 37,9 13,7 38,5
Computador * 6,6 * 6,4
Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal 0,716 0,793 0,700 0,776
Educação 0,775 0,874 0,765 0,866
Longevidade 0,687 0,776 0,668 0,745
Renda 0,685 0,728 0,667 0,717
*Não disponível

Jataí Goiás

 
Fonte: PNUD/IPEA/FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2003; AGÊNCIA AMBIENTAL DE GOIÁS, 2003.
Organização dos Dados: Márcio Rodrigues Silva. 

apenas com as praças localizadas nos bairros, conforme demonstra a Figura 22, e 

que não atendem as necessidades locais. O acesso ao “lazer privatizado” não está 

ao alcance de todos, uma vez que a concentração de renda local é alta. 

Com renda per capita média de R$ 304,90, valor que está acima da média 

estadual, a injustiça presente em sua distribuição é mascarada: apenas 20% da 

população detém 64% da renda do município. Embora este índice tenha diminuído 
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entre os anos de 1991 e 2000 ele ainda é preocupante. Enquanto a variação da 

população no mesmo período é de 22,57% (Quadro 2) a queda na concentração de 

renda é mínima: apenas 1,4%. Por conseqüência o sub-índice que menos contribui 

no índice de desenvolvimento humano (IDH) do município é a renda. 

Em termos de acesso aos serviços básicos mais de 90% da população é 

servida por água tratada e energia elétrica. Percentagem que cai para pouco mais 

de 80 quando se trata de coleta de lixo. 

Embora os índices apresentados tenham obtido algum avanço entre os 

anos de 1991 e 2000, estando Jataí na média estadual, não significa que os 

problemas presentes no conjunto urbano caminham para uma solução breve. Há de 

ser considerado que a população urbana cresce e os problemas se concentram na 

cidade, uma vez que a população tende a migrar para esta. Como exemplo temos a 

situação da proporção de pobres no município. O índice decresce em 10,9 pontos 

percentuais no período tratado, caindo de 31,20% para 20,30%. No entanto, o 

número absoluto de indivíduos nesta situação cresce de aproximadamente 13.900 

em 1991 para 15.300 em 2000 (Quadro 2), valores superiores à população 

acrescentada ao município.  

Após o exposto a pergunta levantada continua sem resposta. Houve uma 

evolução do tecido urbano? 

O que podemos afirmar passa pelas considerações de Lojkine (1997), 

quando trata dos efeitos da aglomeração urbana. Segundo Lojkine percebe-se que: 
- por um lado os efeitos úteis produzidos pelos meios de circulação e de 
consumo concentrados na cidade; 
- por outro, efeitos de aglomeração que são apenas o produto indireto da 
justaposição de meios de produção ou de reprodução e não estão ligados, 
como os efeitos anteriores, a um objeto material particular. Pode-se dizer 
que sua produção é, de certa forma, coletiva: é uma combinação social – 
consciente ou não, deliberada ou não – de agentes urbanos individuais 
(construtores de prédios de moradia, de comércio, de escritórios, de 
fábricas, etc.). (LOJKINE, 1997, p. 176). (Grifos no original). 

É fato que a cidade de Jataí experimentou, principalmente no período 

posterior a 1970, um crescimento significativo. Os “efeitos úteis” do crescimento 

urbano melhoraram a qualidade de vida local transformando a pequena vila do 

século XIX num referencial para o Sudoeste Goiano. Porém, o desenvolvimento não 

acompanhou o crescimento, surgindo os “efeitos de aglomeração” que se 

desencontram da riqueza do município. 
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A combinação dos agentes construtores da cidade geraram um 

desenvolvimento desigual que não atende a maior parcela da esfera social. A 

população de baixa renda passou a depender do assistencialismo do Estado no que 

se refere a direitos básicos do ser humano. Para morar necessita-se esperar a 

doação por parte do poder público de uma fatia do valioso solo urbano. Se isso 

ocorre o faltam condições para construir a moradia. Mas, em tempo oportuno ganha-

se o material de construção. Quando a edificação é erguida abriga uma família, ou 

até mais, que não consegue se sustentar. Mas, isso também não é problema o 

alimento faz parte do “pacote governamental” que trata o homem como um simples 

número nas contas públicas. 

Há de se promover condições concretas para que a cidade tenha o 

mesmo tom em suas cores. O conjunto urbano não terá desenvolvimento se 

simplesmente for um amontoado de casas e pessoas.  
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Os sábios entesouram o conhecimento; 

porém a boca do insensato é uma destruição 
iminente.” 

Provérbios 10:14 

 

Ao concluirmos esta etapa sobre o Estudo do Espaço Urbano de Jataí-Go 

saciamos uma parte da “curiosidade científica” motivadora desta pesquisa. Trata-se 

da conclusão apenas de uma etapa, uma vez que não consideramos que o objeto de 

estudo tenha se esgotado para o olhar do Geógrafo. Pelo contrário, à medida que 

respostas emergem novas indagações as acompanham, num movimento que lembra 

uma progressão geométrica e ao mesmo tempo dela se afasta por não ser tão exato. 

É nesta relação dialética que colhemos alguns frutos que permitem 

direcionar uma resposta para a indagação inicial: Como ocorreu a configuração do 

espaço urbano de Jataí? Como se deu o atual arranjo socioespacial? 

 

*  *  * 

 

O espaço urbano de Jataí não se configura isoladamente, está inserido no 

contexto de sua microrregião, do estado, país e até mesmo do mundo, conforme 

debates anteriores. Neste âmbito a resposta para as questões levantadas passa 

pelos seguintes pontos: 

Para conhecer o espaço urbano jataiense não basta apenas observá-lo 

em sua forma bruta, como nos é visivelmente apresentado. Entender a formação 

desta paisagem, que nos traz encontros e desencontros, é tarefa que passa pela 

atividade de interpretação daquilo se mostra em primeiro plano. Desta forma, foi 

necessário desvelar este espaço. É nesta atividade que o olhar de investigador, de 

cientista, deve estar atento para o fato de que o visível nem sempre é o real. Em 

nosso caso descobrimos uma cidade repleta de contrastes determinados em sua 
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maioria por uma realidade social inserida no injusto contexto capitalista atual. 

Diferenças sociais que ao se agruparem formam um espaço urbano desigual. 

Esta desigualdade não se forma num período curto, parte dos primórdios 

da historia do município, parte da gestação das grandes fazendas formadas na 

região para desenvolvimento da agropecuária e liga-se diretamente ao contexto 

econômico atual e à moderna agropecuária. Esta última imprime de forma mais 

marcante as características urbanas atuais. O aglomerado urbano apresenta uma 

relação íntima com a implementação da moderna agropecuária do município e seu 

entorno, o que traz desenvolvimento à região, mas, por outro lado, deixa efeitos 

colaterais como o inchaço dos centros urbanos e a desigualdade na distribuição de 

renda. 

Nas origens do município, o que nos remete a 1836, quando chegam os 

primeiros ocupantes da região, a realidade atual não poderia ser imaginada. A 

atividade agropecuária tradicional não seria combustível suficiente para dar forças 

ao motor dinâmico que atualmente move a região. Necessitava-se de uma 

transformação, o que ocorre num período mais contemporâneo. É, sobretudo, a 

partir da década de 1970 que se percebe mudanças significativas no uso da terra da 

região. 

Nestas mudanças o município experimentará crescimentos significativos, 

destacando-se a produção de grãos para exportação, numa dependência do global 

refletido localmente. Também, como fruto das mudanças ocorridas, emerge a 

necessidade de controle da ocupação do solo urbano para que os mais de 90% da 

população do município residente na área urbana não se constitua em um problema 

a mais para a administração pública. 

É nesta dinâmica que Jataí percebe um grande crescimento de sua área 

urbana com a implantação de vários loteamentos, sendo que sua maioria parte do 

princípio capitalista de lucro. A ação do capital incrementa-se e faz-se presente, de 

forma opressora, na vida do indivíduo de menor renda que não consegue adquirir 

uma parcela do solo urbano. 

Tais ações trazem conseqüências para a cidade formando um espaço 

fragmentado e caro para os contribuintes. Os vazios urbanos, na espera de uma 

valorização perceptível a cada dia que passa, sobretudo pelo observado processo 



 102

de “expansão do centro da cidade”, desloca um grande contingente populacional 

para a periferia pobre. Neste processo são levados equipamentos públicos que, 

mesmo sendo, em muitos casos, em número e qualidade inferior às necessidades 

locais, dão subsídios à valorização das áreas intermediárias (salienta-se que tais 

equipamentos já deveriam estar presentes antes da chegada dos habitantes destas 

áreas). 

O arranjo urbano em questão é, assim, contraditório. Espaço contraditório, 

sociedade contraditória. Alguns vão para a periferia por imposição, outros por opção. 

A sociedade se diferencia até mesmo pela composição das áreas periféricas, uma 

vez que parte da nova elite optou por se cercar de altos muros em seu condomínio 

fechado, “longe” dos problemas da sociedade construída pelo sistema que lhes dá 

condições privilegiadas na sociedade. 

São estes alguns desencontros percebidos na análise da ocupação desta 

parcela do Cerrado goiano. Com certeza a vegetação original, com seus galhos 

retorcidos,  encontrada em tempos remotos, era mais harmônica do que a cidade 

construída após sua derrubada. As árvores do Cerrado formavam um espaço coeso 

expressando uma união natural. A cidade forma um espaço fragmentado, espaço 

construído sem a harmonia necessária à fluidez esperada em uma moderna 

sociedade.  

Se o espaço não é harmônico, é dinâmico. Isso é verificado pelo 

movimento promovido com implantação das atividades econômicas principalmente a 

partir da década de 1970. Numa cidade de características basicamente 

agropecuárias o setor de serviços aparece em primeiro lugar, em número de 

estabelecimentos implantados, num desenvolvimento que revela o movimento 

promovido pelas riquezas locais e que indica novos rumos para a economia da 

cidade. Este dinamismo dá-se também pela consolidação do espaço urbano que, 

partindo do núcleo urbano original, expande-se na busca de mais e melhores 

espaços, o que consolida a expansão do centro da cidade dando, provavelmente, 

sustentação para o posterior surgimento de um novo centro, ou mesmo de setores 

especializados em serviços específicos. 

Da chegada da fronteira agrícola aos dias atuais houve grande 

transformação. Hoje a ocupação é organizada e direcionada pelo capital, ou melhor 

pelos agentes do capital, por indivíduos a serviço do capital. A cidade dependente 
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do pequeno centro original, ao redor da praça da igreja e dos casarões da velha 

elite, não mais existe. Não que esta cristalização tenha se dissolvido no espaço-

tempo, embora parte da memória arquitetônica tenha sido destruída. O que ocorre 

atualmente é uma remodelação do “antigo” em função do “novo”. Dá-se nova função 

às velhas formas: o antigo casarão hoje é museu e serve ao turista; na praça é raro 

encontrar vizinhos conversando, periodicamente há uma feira que reúne 

principalmente a juventude movida por uma música nada tradicional. 

As mudanças não se restringem ao centro, se espalham em todo tecido 

urbano principalmente pela agregação de novos espaços a este conjunto. A mata 

antes distante das habitações hoje se encontra “ilhada” por estas, testemunhando a 

transformação não apenas da cidade, mas sobretudo da sociedade que a compõem. 

É este o arranjo socioespacial existente. A sociedade se espacializou. Se 

espacializa a cada dia. Impõem suas marcas. Hoje este processo já tem certo 

direcionamento. São determinações do Plano Diretor Urbano que de certa forma 

moldam as novas áreas, à medida que suas exigências são cumpridas. Todavia, os 

erros pretéritos ficam consolidados como um aviso para que o caminho a seguir seja 

diferente, e isso depende do aproveitamento das potencialidades ofertadas pela 

sociedade, fundamentalmente a do saber científico. Cabe aos dirigentes públicos 

saber fazer uso destas potencialidades de forma a promover o real desenvolvimento 

anteriormente comentado. 

Com tantas alterações, movimentos e dinâmicas próprias ao crescimento 

da cidade o espaço urbano responde às ações sofridas. A elevada taxa de 

urbanização não se restringe a números. São indivíduos que necessitam de um 

espaço no arranjo urbano. Os migrantes chegam para dar mais pressão na demanda 

por habitações, por espaço, por serviços públicos. A população rural não é mais 

rural, aglomera-se na cidade e não se torna urbana, pois guarda consigo 

características, traços, costumes próprios do campo e, talvez, o desejo de para ele 

retornar. Todos estes atores fazem parte de um teatro dirigido pelo capital. Quanto 

aos papéis por eles exercidos não se sabe ao certo , dependerá da conjuntura atual, 

local e global.  

A cidade responde a todos com respostas que nem sempre agradam. Ou 

ainda, agradam alguns, desagradam outros tantos. A cidade responde com a 

expansão urbana, com os parques ecológicos, com os serviços que crescem a cada 
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dia, com habitações populares gratuitas, com o assistencialismo estatal às famílias 

desempregadas - um prêmio àqueles que não conseguiram por méritos próprios 

sobreviver dignamente.  

São várias respostas. Todas, porém, condicionadas a vontades 

superiores e que geralmente visam atender interesses individuais num processo de 

socialização dos prejuízos e privatização dos lucros. Mas, prejuízo ou lucro de quê? 

Do conjunto urbano que se transformou numa empresa lucrativa. 

Hoje se fabrica uma imagem da cidade para ser vendida externamente. 

No entanto, não se divulga a desigualdade social; não se divulga a situação dos 

mais de 20% da população encontrados na faixa da pobreza. Não se divulga que os 

20% mais ricos detêm cerca de 64% da renda local (veja tabela 11).  

Não há espaço na guerra dos lugares para um marketing mal feito. Torna-

se claro que o município oferece grandes potencialidades. Há, todavia, de se 

promover uma equalização social para que não seja necessário “maquiar” a cidade 

para promover seu desenvolvimento. Com mais justiça social, e condições iguais a 

todos, ocorrerá no espaço urbano a cristalização desta aspirada sociedade. A 

“cidade ideal” será, desta forma, resultado de ações fundamentalmente sociais. Será 

o reflexo da valorização da maior parte da sociedade que atualmente está tão 

esquecida. 

As melhorias nas condições urbanas locais passam pelo desenvolvimento 

econômico da cidade, uma vez que ambos estão intimamente ligados. As décadas 

de 1970 a 1990 apresentam significativo crescimento econômico e, por 

conseqüência, um maior dinamismo ao conjunto urbano. Neste período, 

fundamentalmente nas décadas de 1980 e 1990, o espaço urbano passa a se 

estruturar de forma mais consistente, seja pela consolidação de um centro 

econômico com destaque para o setor de serviços, seja pela ocupação de áreas 

intermediárias entre o centro e a periferia. Fomentar a economia local, mas com 

olhos bem abertos para que os efeitos retidos sejam somente os positivos, torna-se 

crucial para a consolidação de Jataí nos âmbitos locais e regionais. 

A cidade, concentrando serviços, atrai para si todo um conjunto de fatores 

positivos ao desenvolvimento local. Através da estruturação das infra-estruturas 

fundamentais ao bom andamento das atividades urbanas Jataí poderá fortalecer seu 
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papel de influência na região Sudoeste de Goiás. Oferecer serviços de qualidade no 

que tange à formação – com um sistema de ensino que atenda a demanda, 

especialmente em nível superior; à cultura e lazer – investindo no turismo local e nas 

suas potencialidades; ao transporte urbano – atendendo toda a malha urbana; à 

saúde, segurança e outros é fundamental numa cidade que se mostra interessada 

em “competir” na guerra dos lugares. 

A cidade apresenta uma distribuição espacial contraditória. O tecido 

urbano tem em suas tramas componentes que ao se unirem dão à cidade uma 

configuração socioespacial que revela a sociedade por trás do visível. Encontra-se 

desde edifícios imponentes em bairros nobres, com toda infra-estrutura necessária a 

uma boa qualidade de vida, até moradias inadequadas situadas em bairros 

destinados a uma parcela da população que foi excluída dos benefícios oferecidos 

pelo capital.   

A segregação está presente. Um olhar mais abrangente, envolvendo todo 

espaço urbano, revela contrastes percebidos inicialmente pela tonalidade das ruas 

que perdem seu “brilho” à medida que se afasta das áreas nobres da cidade. Quem 

não pode pagar o preço alto do solo urbano não se afasta apenas do centro da 

cidade, se distancia, cada vez mais, do acesso à cultura, lazer, educação e saúde, 

entre outros benefícios, que deveriam estar ao alcance de todo indivíduo. 

Quando se fala de segregação há uma tendência de se imaginar que a 

população segregada situa-se na periferia da cidade. Todavia, o termo periferia 

perdeu muito de sua característica nos últimos tempos, característica esta muito 

pejorativa. Hoje a periferia não se define por si só. Infelizmente não houve 

mudanças para os habitantes clássicos das “periferias”, o que ocorre é o 

deslocamento na elite para tais áreas,  construindo com seus condomínios 

particulares uma “periferia nobre”. E isto não é percebido apenas em grandes 

centros, também pôde ser observado em nosso objeto de estudo. Assim como 

ocorreu a eleição de novas áreas, ditas nobres, em locais distantes do centro da 

cidade ocorreu a ocupação inadequada de áreas mais centrais. Esta é, por exemplo, 

a situação da Microbacia do Córrego do Sapo (Figura 25) onde tal ocupação 

resultou em prejuízos à população ali situada. 

Outro aspecto interessante na presente análise se refere a reurbanização 

promovida em alguns pontos da cidade. Os chamados parques ecológicos vieram 
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dar nova vida a regiões antes esquecidas no cenário urbano, conforme analisado 

anteriormente. Decorrente da criação destes parques, houve porém alguns efeitos 

colaterais como a valorização das áreas situadas nas proximidades destes, o que 

deu sustentação à especulação imobiliária e, por conseqüência, à manutenção de 

vários vazios urbanos. Sendo parte da “maquiagem” da cidade estes locais 

passaram a ser referência para a população, principalmente em termos de lazer. 

Infelizmente são intervenções pontuais, necessárias a tantos outros locais 

negligenciados neste processo. 

Torna-se evidente que ações de reurbanização são fundamentais no 

processo de estruturação, e reestruturação, do espaço urbano. Porém, fica o alerta 

para que ações como esta não se constituam em “lindos problemas”. Os 

instrumentos de controle do uso do solo urbano, como o Estatuto da Cidade, devem 

ser colocados em prática,  conduzindo, assim, um processo mais justo que 

contemple todas as esferas sociais e contribua para a harmonia do conjunto urbano.  

As transformações ocorridas em Jataí nos últimos anos revelam que 

ações públicas bem direcionadas podem alterar positivamente a realidade urbana. 

No entanto, deixam o alerta para que estas ações sejam tomadas de forma 

consciente e com embasamento técnico-científico adequado de forma a atender a 

sociedade como um todo, e não apenas uma parcela, promovendo o tão sonhado 

“desenvolvimento real” e uma melhoria na qualidade de vida dos jataienses. 

Embora os problemas ainda sejam muitos, necessitando de atenção 

constante da sociedade, considera-se que houve uma evolução do tecido urbano. 

Fato este que aumenta a responsabilidade dos governantes frente a esta realidade 

que em muito se diferencia dos tempos remotos. Jataí tem hoje um espaço urbano 

consolidado. A capacidade de transformação da sociedade contemporânea é alta e 

veloz. A gestão urbana não pode ficar atrás.  

 

*  *  * 

 

Não pretendemos, com estas breves e preliminares observações, chegar 

a conclusões imediatas de um tema que envolve tantas outras variáveis. Nosso 

objetivo é demonstrar alguns pontos relevantes ao estudo do espaço urbano de 
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Jataí e de sua dinâmica. Fornecer subsídios, promover debates e discussões por 

uma ocupação mais racional e pautada em princípios que levem a uma melhor 

qualidade de vida da população local constituem também o alvo do presente 

trabalho. 

Os estudos continuam na expectativa de podermos contribuir com 

análises e dados científicos trabalhados dentro da Ciência Geográfica. Afinal, 

concordando com Monteiro (1995, p. 27), “o encanto maior da ‘Geografia’ reside na 

complicada trama das interações Homem com a Terra”. Cabe a nós, Geógrafos, 

investigar como esta trama foi tecida. 
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