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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 moradores de bairros distantes 

do  poder,  mas  participantes  do  processo  de  reprodução  de  um espaço  urbano 

desigual.

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).

Figura 25: Jataí-GO: Área urbana – Vista Parcial – Setor Central

Imagem Ikonos, maio/2004 - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais.
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Caminhando  na  direção  norte  da  cidade,  o  cenário  é  completamente 

alterado  (Figura  26). O tom acinzentado  das  ruas  do  centro  cede  lugar  para  o 

avermelhado  das  ruas nuas.  Essa 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 essa 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, traz consigo algumas contradições. A primeira 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 26 - canto superior direito) ou mesmo o da 

mata vizinha (localizada na microbacia comentada anteriormente) (Figura 26 - canto 

inferior  esquerdo),  que  a  cada  dia  torna-se  mais  suscetível  a  sofrer  as 

consequências do “desenvolvimento” urbano, o que já ocorreu em sua porção sul.

Figura 26: Jataí-GO: Área urbana – Vista Parcial – Setor Colméia Park

Imagem Ikonos, maio/2004 - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais.
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Uma das riquezas que sustentam o município, a produção agrícola, está 

ao mesmo tempo tão próxima e tão distante dessa área da cidade. Próxima, porque 

se limita com o bairro. Distante, porque seu produto não gera benefícios àquele. As 

casas construídas por essa riqueza não são dignas de um solo que foi colocado à 

margem da sociedade: a periferia pobre. Elas 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 que traz de volta o tom acinzentado das ruas acrescentando alguns 

pontos  azuis,  as  piscinas,  que  não  refletem  somente  o  céu,  mas,  sobretudo  a 

desigualdade presente neste conjunto urbano (Figura 27).

Mais uma vez, percebem-se vazios, diferentemente do bairro analisado 

anteriormente. Nesta área os lotes vagos estão à espera de valorização, esta já 

verificada  em  outros  pontos  da  cidade.  Aos  que  podem  pagar  o  preço  do 

desenvolvimento  desigual  resta  desfrutar  da  imponência  de  edificações  que 

Figura 27: Jataí-GO: Área urbana – vista parcial do Setor 
Planalto. Imagem Ikonos, maio/2004 - JATAI-GO (2004): 
Mapas Cadastrais.
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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 28), 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 3: o componente do 

IDH do município com menor expressão é a renda, renda mal distribuída.

Figura 28: Jataí-GO: Área urbana – vista parcial – Setor Jacutinga. 
Imagem Ikonos, maio/2004 - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais.
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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 

pagou.  Loteamentos  como  o  apresentado  na Figura  28,  que  originalmente 

objetivaram solucionar o problema da moradia, trouxeram consigo outros problemas. 

Implantados na década de 1990 (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,  estabelecida  na  lei  de 

parcelamento do solo, esses 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 lote13.

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.  Trata-se  do  Setor  José  Bento. 

Todavia, a expansão se deu de forma análoga ao Setor Jacutinga (Figura 28). Sem 

oferecer boas condições de vida aos seus habitantes tais setores constituem-se num 

exemplo de falta de planejamento nas ações de expansão urbana, num movimento 

que expulsa o habitante para a periferia uma vez que

como  uma  habitação  engloba,  em  seu  preço,  os  benefícios  em  infra-
estrutura e meios de consumo coletivos que a encarecem para além dos 
rendimentos  dos  mais  pobres,  resta-lhes  a  solução  de  alojar-se  em 
loteamentos distantes, cortiços ou favelas (PELUSO, 1997, p.237).

Em  Jataí  esses  dois  loteamentos  populares  fazem  parte  dos  sete 

loteamentos  dessa  categoria,  implantados  na  década  de  1990,  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.

13 Os lotes em questão têm área de 168m² em média, enquanto o mínimo seria de 250m² com testada 
mínima de 10m, segundo a lei de parcelamento do solo (JATAÍ-GO, 2007).
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Figura 29: Jataí-GO: Área urbana – vista parcial – região norte.

Imagem Ikonos, maio/2004 - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais.

Seguindo na rota da espacialização da sociedade nos deparamos com os 

setores Cohacol (Figura 29 – à direita), implantado em 1994, e Jardim Goiás (Figura 

26 – à esquerda), implantado em 1998 (1ª etapa) e 2000 (2ª etapa), compreendendo 

o terceiro e quarto períodos delimitados anteriormente. Constituindo-se de conjuntos 

habitacionais financiados, os setores, localizados na região norte da cidade, abrigam 

Figura 30: Jataí-GO: Área urbana – vista parcial – Parque Ecológico Diacuy.

Imagem Ikonos, maio/2004 - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais.
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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.

Mudando de sítio, encontramos na porção centro-sul do conjunto urbano 

o verde do Parque Ecológico Diacuy (Figura 30), contrastando com o avermelhado 

de 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 o seu entorno. Situado entre uma zona residencial e outra de características 

mais comerciais, constitui-se em área de especial  interesse para a administração 

pública e, desta forma, encontra-se em uma zona de interesse urbano e paisagístico 

(ZIUP14), estabelecida pelo Plano Diretor da cidade (JATAÍ-GO, 2003). 

Na região Sudoeste (Figura 31) encontramos novamente uma camada da 

população  que  não  convive  num  ambiente  urbanisticamente  correto,  como  o 

14Ver item 3.1.3 – Zonas urbanas: a divisão oficial.

Figura 31: Jataí-GO: Área urbana – vista parcial – Região Sudoeste

Imagem Ikonos, maio/2004 - JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais.
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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 dessa área da cidade que, mesmo implantada em tempos remotos, 

nas décadas de 1960 e 1970,  ainda hoje,  no século XXI,  guarda traços de sua 

implantação  original.  Situada  na  área  de  menor  dinamismo  da  cidade,  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.

A  região  sudoeste  da  cidade  exige  atenção  especial,  sobretudo  em 

termos de ocupação. Esta é caracterizada como 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, consequentemente, o aumento das áreas vazias.

Tais  aspectos  mostram  o  panorama  de  uma  cidade  completamente 

diferente daquela encontrada em 1908 (Figura 32).  Os mais de 90% da população 

do município que moram na zona urbana (Tabela 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 4, 5 e 6 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 

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.
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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. As casas conversavam com a cidade, através de portas e 

janelas abertas. Hoje, 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. 

Figura 32: Núcleo Original de Jataí-GO - 
1908Fonte: Museu Histórico de Jataí (2003) 
apud MELO, N. A. (2003)
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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. Este 

outro extremo da desigualdade social, o da elite, é cristalizado num “objeto” que se 

desencontra  do  conjunto  urbano.  Desencontro  que  chega  ao  nível  da  pesquisa 

acadêmica,  num  espaço  que  se  fecha,  em  contradição  com  a  cidade  aberta  à 

pesquisa, como podemos observar na tentativa de Silva (2009), de estudar este tipo 

de espaço da cidade.

[…] quando a pesquisa pretendeu “invadir” o espaço privado do Condomínio 
[...], não obteve êxito. Apesar de inicialmente os responsáveis colocarem-se 
à disposição e concordarem em fornecer dados para o mapeamento dos 
moradores, os mesmos nunca foram disponibilizados de fato. Após meses 
de contatos com o síndico e  com a administração para a obtenção das 
informações,  esses  declararam  receio  com  relação  à  invasão  que  uma 
pesquisa poderia representar na rotina dos condôminos. Segundo eles, o 
condomínio  é  um  espaço  com  suas  próprias  regras  e  leis.  Em  suas 
palavras, “uma cidade dentro da cidade, a diferença é que temos uma renda 
per capta superior aos que estão de fora”. Sendo assim, afirmaram que “os 
moradores podem não abrir suas vidas para entrevistas de uma pesquisa”.

Tal afirmação (re)vela este espaço como de apartação, ou antes, de auto-
apartação.  Nele,  os  moradores  pretendem  ausentar-se  da  vida  que  se 
passa fora dos seus muros. Mas, na realidade isso não é possível, pois o 

Figura 33 Museu Histórico de Jataí – Antigo Casarão no centro da Cidade.

Fonte: JATAI-GO (2004a) – Dossiê de Jataí  - Foto: Gênio Eurípedes
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referido condomínio é um espaço exclusivamente residencial. Os moradores 
necessitam cruzar  as  suas  fronteiras  para  frequentar  outros  espaços  da 
cidade  como  escolas,  comércios,  igrejas,  clubes,  dentre  outros.  Não  é 
possível a ausência total de contato com aqueles cuja renda per capta é 
menor,  mesmo  porque  estes  adentram  o  espaço  do  condomínio  como 
trabalhadores.  São  os  que  lhes  servem  como  jardineiros,  faxineiros, 
porteiros, etc (SILVA, 2009, p.15-16).

Em  seu  entorno  são  perceptíveis  várias  ruas  sem  pavimentação  – 

característica comum às áreas excluídas; e áreas desocupadas - refletindo bem o 

processo de especulação imobiliária. Entre essas paisagens encontra-se um objeto 

produzido  pela  elite  e  para  a  elite  que,  fechada entre  altos  muros,  usufrui  uma 

qualidade de vida almejada por tantos, mas ao alcance de poucos.

Essas 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 

nesse espaço contraditório.

Figura 34:  Jataí-GO: Área urbana – vista parcial – Região Oeste – 
Condomínio Residencial Barcelona. Imagem Ikonos, maio/2004 - 
JATAI-GO (2004): Mapas Cadastrais.


