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O setor Residencial das Brisas (Anexo C) e seu vizinho, setor Morada do 

Sol  (Anexo  D),  utilizam  para  sua  divulgação  a  proximidade  com  o  Condomínio 

Residencial Barcelona, talvez para passar a ilusão aos possíveis moradores de que 

ao morar perto de uma área com níveis de renda mais alto se aproximarão deste 

padrão.  Todavia,  o  muro  faz  a  segregação,  não  apenas  física,  mas  social, 

principalmente. O “sonho” de morar perto da “elite” pode ser adquirido “em suaves 

parcelas”, o que já destoa dos vizinhos do outro lado do muro. A região, ora descrita, 

caracteriza-se pelo alto índice de vazios (Figuras 11 e12), baixa dinâmica urbana 

(Figura 22), rendas médias (Figura 42) e altos índices de assistencialismo (Figura 

44) concentrados em setores específicos. O padrão construtivo (Figura 46) é simples 

e precário, tendendo a aumentar nas áreas recém abertas devido ao preço da terra.

No trajeto de retorno ao ponto de partida está, ainda na região sudoeste, 

o  Condomínio  Residencial  Barcelona  demonstrando  uma  auto-segregação. 

Implantado no final da década de 1990 apresenta a peculiaridade de muitos lotes 

vagos  (aproximadamente  30%  dos  lotes  estão  ocupados)  demonstrando  que  a 

aquisição  destes  não  significou  um  exercício  de  morar  perto  dos  “iguais”,  em 

primeira instância, sendo necessária uma maior investigação neste sentido.

Ao final do percurso a visão da cidade foi trabalhada.  Está posto mais um 

elemento para o debate.

4 - ACESSO AO SOLO URBANO: A CONSOLIDAÇÃO DAS ÁREAS 
SEGREGADAS

“Correm como valentes; como homens de guerra,  
sobem muros; e cada um vai no seu caminho e não se 

desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros;  
cada um segue o seu rumo; arremetem contra lanças e 

não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, 
correm pelos muros, sobem às casas; pelas janelas 

entram como ladrão. 
Joel 2:7-9
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O último elemento que se propõe, para a compreensão do processo de 

segregação socioespacial  presente em Jataí, é o valor do solo urbano. Elemento 

este que é significativo, porque sua essência está na lógica do sistema capitalista. 

Sistema que dita as regras, através de seus agentes individuais ou coletivos, para a 

construção do espaço urbano.

Antes da apresentação dos dados, específicos dessa discussão, convém 

destacar o cenário em que os mesmos são analisados.

No ano de 2004, a cidade de Jataí contava com um total aproximado de 

37.000  lotes  urbanos  (JATAI-GO,  2004b).  Destes,  cerca  de  13.000  estavam 

desocupados, ou seja 35% do total. Levando em consideração que os loteamentos 

implantados, no período de 1990 a 2004, somam  um  total  de aproximadamente 

5.700 lotes, conclui-se 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  aproximadamente  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 menor índice de vazios, caminhando para 

uma ocupação total das áreas já loteadas. 

Infelizmente, os dados atualizados, sobre os vazios urbanos, não foram 

disponibilizados pela prefeitura. Dentro do contexto da expansão urbana da cidade, 

considera-se que tais dados revelariam uma situação ainda mais drástica, ratificando 

a segregação urbana e a especulação imobiliária identificadas.

É importante  salientar  que medidas que garantam a acessibilidade ao 

solo urbano, para toda população, não podem ser deixadas de lado. Considerando a 

hipótese de não abertura  de  novos  loteamentos,  torna-se  necessário  que sejam 

tomadas medidas que garantam um preço justo para os lotes existentes que, sem 
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novas áreas para competir no mercado imobiliário, tenderiam a uma elevação do 

preço. 

Uma situação como essa ocorre nos moldes capitalistas. A implantação 

de novos loteamentos está inserida numa realidade que vai além da necessidade de 

novos lotes para atender a demanda existente. A terra urbana não está ao alcance 

de todos; os indivíduos de menor renda só conseguem adquirir um imóvel em locais 

mais  distantes  do  centro  da  cidade  e,  consequentemente,  dos  equipamentos 

urbanos.

É  considerável  a  força  da  propriedade  da  terra  no  processo  de 

urbanização. O caráter formal da propriedade, do direito de propriedade, permite ao 

proprietário extrair da terra, mesmo sem explorá-la, sem tocá-la, mesmo de forma 

ausente, uma renda que, dentre outros fatores, está ligada à localização e à infra-

estrutura (LEFEBVRE, 1999). 

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 especulação imobiliária constitui-se numa forma de realização da mais-

valia. O circuito  dinheiro, mercadoria, dinheiro é completado na medida em que a 

terra “engordada” retorna mais dinheiro ao seu detentor. Assim, a terra torna-se um 

“'bem' comercializável, dependente do valor de troca e da especulação, não do uso 

e  do  valor  de  uso”  (LEFEBVRE,  1999,  p.161).  “O  valor  de  uso  corresponde  à 

necessidade, à expectativa, à desejabilidade. O valor de troca corresponde à relação 

dessa coisa com as outras coisas, com todos os objetos e com todas as coisas, no 

'mundo da mercadoria'” (LEFEBVRE, 1999, p.135).

Esse  contexto  delineia  a  situação  socioespacial  de  cada  habitante  da 

cidade. A visão que se tem dela decorre da própria situação vivida pelo indivíduo. De 

um lado a “cidade bela”, para quem pode pagar, de outro a “cidade feia”, para quem 
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foi  deslocado pela sociedade para os lugares “feios” da cidade. A cidade possui, 

então, várias faces. Tantas quanto os olhares diversos de seus moradores frente à 

moradia,  não  apenas  à  casa,  mas  ao  espaço  por  ele  ocupado  na  casa,  no 

apartamento, no bairro, na cidade e na sociedade.

Neste aspecto,

a  produção  espacial  expressa  as  contradições  da  sociedade  atual  na 
justaposição de riqueza e pobreza, esplendor e fealdade; em última análise, 
na segregação estampada na paisagem, e que tem sua natureza no modo 
de exploração do trabalho pelo capital fundado na propriedade, em que os 
homens se distinguem pelo ter, isto é, pela sua condição de proprietários de 
bens (CARLOS, 1994, p.15).

A  cidade  torna-se  boa,  ou  ruim,  de  acordo  com  o  suprimento  das 

necessidades de seus habitantes. Mas, quais necessidades? Existem habitantes de 

rendas  diferenciadas  e,  por  consequência,  com  “necessidades  diferenciadas”. 

Atender às de todos é tarefa difícil,  numa realidade que não atende às básicas. 

Assim, a boa articulação do morador com os locais de moradia, trabalho, educação, 

consumo e lazer é uma importante medida para se determinar a qualidade da vida 

urbana.

A  dinâmica  urbana  de  Jataí  é  maior  nas  áreas  centrais,  e  o  próprio 

zoneamento  urbano  perpetua  essa  situação.  Não  há  um  direcionamento,  uma 

ramificação, para que as zonas de comércio e serviços (Zonas Estruturais), atendam 

a cidade como um todo. Resultado: não há uma boa articulação entre as áreas. Já 

que o espaço é fragmentado, torna-se primordial promover sua consolidação como 

cidade viva, com dinâmica própria, dinâmica da cidade. 

Se a segregação, no sentido de viver separado, coloca indivíduos mais 

próximos,  em locais que permitem um agrupamento com boa qualidade de vida, 

ousa-se dizer que esta não é de toda ruim. Os espaços segregados agrupam os 

iguais, sobretudo pelo nível de renda. 

Seria  ruim morar  perto  dos  iguais?  Uma boa  qualidade  de  vida,  com 

equipamentos que permitam a articulação com a cidade, num processo que supra as 

necessidades do grupo, permitiria uma proximidade já perdida em muitos grandes 

centros, mas que pode ser resgatada em uma cidade como Jataí.  Inclusive num 

processo de participação na gestão do bairro e da comunidade, aproveitando o porte 
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da  cidade,  promovendo  maior  qualidade  de  vida,  na  mesma  linha  de  reflexão 

proposta  pela  UNESCO.  Identifica-se  em  Jataí  a  potencialidade  de  um 

assentamento humano que pode oferecer melhor qualidade de vida, à população 

residente,  em  função  de  sua  escala  urbana,  e  que  que  pode  permitir  maior 

participação dos cidadãos no governo e gestão da cidade (UNESCO,1999).

Santos (2000), levanta ainda a questão do direito à cidade, do direito ao 

entorno, numa reflexão sobre os espaços privatizados na cidade, espaços públicos 

típicos da vida urbana tradicional.

Temos que comprar o que é público. O lazer na cidade é pago, numa 

inserção da população no mundo do consumo. “Quem não pode pagar pelo estádio, 

pela piscina, pela montanha e o ar puro, pela água, fica excluído do gozo desses 

bens, que deveriam ser públicos, porque essenciais (SANTOS, 2000, p.48). Como 

morar na periferia é, na maioria das cidades brasileiras, o destino dos pobres, eles 

estão condenados a não dispor de serviços sociais ou a utilizá-los precariamente, 

ainda que pagando por eles preços extorsivos (SANTOS, 2000, p.47)

Numa correlação entre a localização das pessoas e o seu nível social e 

de renda, o espaço urbano é diferentemente ocupado, em função das classes em 

que se divide a sociedade urbana (SANTOS, 2000). Assim,

cada  homem  vale  pelo  lugar  onde  está:  o  seu  valor  como  produtor, 
consumidor, cidadão, depende de sua localização no território. Seu valor vai 
mudando,  incessantemente,  para  melhor  ou  para  pior,  em  função  das 
diferenças de acessibilidade (tempo, frequência, preço), independentes de 
sua condição. Pessoas, com as mesmas virtualidades, a mesma formação, 
até mesmo o mesmo salário têm valor diferente segundo o lugar em que 
vivem: as oportunidades não são as mesmas. Por isso, a possibilidade de 
ser  mais  ou  menos cidadão depende,  em larga  proporção,  do ponto  do 
território  onde  se  está.  Enquanto  um lugar vem a ser  condição de sua 
pobreza,  um outro lugar poderia, no mesmo momento histórico, facilitar o 
acesso àqueles bens e serviços que lhes são teoricamente devidos, mas 
que, de fato, lhe faltam (SANTOS, 2000, p.81) (Grifos no original).

A passagem a seguir exemplifica bem a situação da periferia esquecida. 

O bairro, citado na reportagem de um jornal local, situa-se em uma área periférica 

com baixa dinâmica urbana.

Infelizmente  em  Jataí  ainda  é  uma  realidade  encontrarmos  bairros 
abandonados  pela  administração  pública,  prova  a  disso  é  a  situação 
precária em que vivem os moradores do Jardim Floresta [...] Os moradores 
afirmam que já estão cansados de procurar a prefeitura para resolver os 
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problemas do bairro [...] a prefeitura afirma que esse bairro não existe no 
mapa [...] o que eles acham um absurdo, os mesmos não conseguem nem 
linha  telefônica  pra  lá  porque  a  operadora  procura  pelo  bairro  e  não 
encontra, quando precisam pedir algum remédio ou até mesmo um lanche, 
nada conseguem, porque quando dizem o endereço ninguém quer fazer a 
entrega,  nem moto-taxista  leva os passageiros até o bairro.  Vão até Av. 
Goiás [via asfaltada mais próxima] e o resto do trajeto fazem a pé.

“Nós  moradores  do  Jardim  Floresta  estamos  numa  situação  de  total  
abandono pelo poder público. Foi passada uma máquina aqui,  mas,  não 
resolveu  nosso  problema,  a  meu  ver  piorou  porque  só  fez  aumentar  a 
poeira. Antes a gente sofria com a quantidade de buracos na rua, agora é 
com a poeira. A minha filha tem bronquite alérgica e não está nem ficando 
aqui  em  casa,  tive  que  levar  ela  pra  casa  da  minha  mãe  porque  é  
impossível ficar aqui. Depois que reclamamos muito começou a passar a  
coleta de lixo, mas, só isso não é suficiente porque nos pagamos nossos 
impostos. Foi dito pra nós, pela prefeitura, que nosso bairro praticamente  
não existe,  que não consta  no mapa,  e  isso foi  dito  também pela  atual  
administração numa emissora de rádio pra todos ouvirem, se nosso bairro  
não  existe,  como  que  o  IPTU  chega  todo  ano  pra  ser  pago  por  nós.” 
Desabafa uma moradora. (CARLÚCIO ASSIS, 2009).

Considerando que existem espaços separados, grupos separados, e que 

a produção espacial da cidade cria espaços “ricos” e “pobres”, é necessário dar a 

todos  as  condições  necessárias  ao  desenvolvimento  pleno  dos  indivíduos.  A 

realidade descrita necessita de alterações.

Então quem pagará o preço da fragmentação? A cidade fragmentada é 

mais  cara,  dentro  de  uma  simples  visão  espacial  de  deslocamento  das  infra-

estruturas.  Basta  relembrarmos  dos  vazios  urbanos,  das  áreas  propositalmente 

“esquecidas” no meio do caminho e que crescem em alta velocidade.

Discutir a segregação socioespacial em Jataí é agir para a alteração de 

um  quadro  ainda  possível  de  ser  mudado  sem  grandes  custos.  Ignorar  sua 

existência é assumir um futuro com realidades não muito diferentes, e possivelmente 

bem piores.

O incremento do preço do solo urbano e sua valorização se dão, também, 

através das ações do poder público. 

A localização de infra-estrutura e de equipamentos de uso coletivo sob sua 
responsabilidade,  as  leis  de  zoneamento,  os  planos  de  “revitalização 
urbana” de certas áreas da cidade, o fornecimento de financiamento para a 
compra  da  moradia,  e  a  produção da  moradia pelo  poder  público  são 
alguns dos exemplos de como o Estado tem um papel ativo para a formação 
da renda fundiária urbana[...] (BOTELHO, 2007, p.78)(Grifos nossos)
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A  renda  fundiária  urbana  marca  de  forma  durável  o  desenvolvimento 

urbano,  sendo  que  sua  principal  manifestação  espacial  reside  no  fenômeno  da 

segregação, produzido pelos mecanismos de formação dos preços do solo (Lojkine, 

1997). Por vezes, percebe-se uma ação similar de esferas teoricamente diferentes: 

Estado e Empresa.

O Estado e a Empresa […] se esforçam por absorver a cidade, por suprimi-
la como tal. O Estado age sobretudo por cima e a empresa por baixo [...]. O 
Estado  e  a  Empresa  apesar  de  suas  diferenças  e  às  vezes  de  seus 
conflitos, convergem para a segregação (LEFEBVRE, 1991, p.95).

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 

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. 

Essa renda, renda da terra ou fundiária,

tem sua origem em modos de produção anteriores ao capitalista. Porém, ela 
encontra  seu  lugar  nas  articulações  sociais  desse  modo  de  produção, 
fazendo parte, inclusive, de seu processo de reprodução de relações  de 
produção. A hierarquização dos diferentes lugares em função da renda que 
proporcionam (ou  do  preço  cobrado  pelo  solo)  e  a  exclusão  da  grande 
massa da população do acesso à terra,  ou seja,  a reprodução dos não-
proprietários,  são  condições  e  resultados  do  processo  de  reprodução 
especificamente capitalista. Além disso, a propriedade fundiária e a renda (o 
pagamento  de  seu  uso  por  parte  de  um  terceiro)  são  um  fundamento 
jurídico e ideológico da formação econômico-social capitalista (BOTELHO, 
2007, p.67).

A renda fundiária “[…] é um elemento fundamental para a compreensão 

da hierarquização dos usos do solo urbano, para a acumulação do capital e para a 

reprodução  das  relações  de  produção  capitalistas,  além  de  ser  um  importante 

instrumento de segregação socioespacial” (BOTELHO, 2007, p.69)

Através  das  análises  anteriores,  sobretudo  as  de  níveis  de  renda,  é 

possível fazer uma correlação entre a distribuição dos indivíduos, segundo a renda, 

e o preço do solo urbano em Jataí. Segundo  Ribeiro (2005, p.89) “[…] os preços 

imobiliários  tornaram-se  o  mecanismo  central  de  distribuição  da  população  no 
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território da cidade”. Isso significa a tradução mais direta na organização do espaço 

urbano das desigualdades de renda existentes na sociedade. 

O preço do “morar na cidade” coopera, assim, para a consolidação da 

segregação. Seja ela opcional, no caso da auto-segregação, ou forçada, a realidade 

aponta para as observações de Lefebvre:

Apesar das boas intenções humanistas e das boas vontades filosóficas, a 
prática caminha na direção da segregação. Por quê? Por razões teóricas e 
em virtude de causas sociais e políticas. No plano teórico, o pensamento 
analítico  separa,  decupa. Fracassa quando pretende atingir  uma síntese. 
Social  e  politicamente,  as  estratégias  de  classes  (inconscientes  ou 
conscientes) visam a segregação (LEFEBVRE, 1991, p.94).

O preço do solo urbano, e a renda adquirida através dele, também são 

obstáculos à propriedade social de um dos mais importantes meios de produção: a 

terra  (BOTELHO,  2007);  contribuindo,  assim,  para  a  contínua  reprodução  da 

condição social atual.

Lojkine  (1997,  p.189),  ao  tratar  sobre  a  questão  da  renda  fundiária 

distingue três tipos principais de segregação urbana:

1) Uma oposição entre o centro, onde o preço do solo é o mais alto, e a 
periferia […];

2)  Uma separação  crescente  entre  as  zonas  e  moradias  reservadas  às 
camadas sociais mais privilegiadas e as zonas de moradia popular;

3)  Um esfacelamento  generalizado  das “funções urbanas”,  disseminadas 
em zonas geograficamente distintas e cada vez mais especializadas: zonas 
de escritórios,  zona  industrial,  zona  de moradia,  etc.  É o  que  a  política 
urbana sistematizou e racionalizou sob o nome de zoneamento.

O  terceiro  fenômeno  liga-se  diretamente  com  a  renda  fundiária  no 

momento  em  que  o  mecanismo  de  seleção  social,  constituído  pela  diferença 

crescente entre os preços do solo na periferia e os existentes no centro, coloca as 

áreas mais  “nobres”  nas  mãos  dos indivíduos  com maior  renda.  O zoneamento 

oficializa o jogo de mercado. O jogo da renda fundiária exclui quem não paga o seu 

preço. Os excluídos são identificados em suas zonas próprias.

Buscando se aproximar ao máximo da realidade da cidade trabalhou-se 

com os valores venais médios, de lotes e edificações, calculados com base nas 

informações da prefeitura local para o ano de 2004, para a determinação do preço 
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do  solo  urbano.  Como não  foram disponibilizados  dados  para  um período  mais 

recente optou-se em fazer uma projeção dos valores de 2004 com base no ÍNDICE 

NACIONAL  DE  PREÇOS  AO  CONSUMIDOR  –  INPC16,  acumulado  no  período. 

Assim, os valores apresentados para o ano de 2009 compõe-se dos valores originais 

corrigidos em 25,98% (IBGE, 2009).

É possível,  com base nesses dados,  visualizar a realidade pretérita,  e 

associa-la à distribuição da população na cidade, bem como, projetar um cenário 

próximo da realidade atual, com preços mais atualizados.

De  forma  geral,  temos  um  desenho  urbano  que  se  encaixa  naquele 

delineado pela distribuição da população segundo a renda, com o preço do solo 

aumentando nas áreas mais centrais. Esse comportamento pode ser observado, de 

forma didática, nas cinco áreas  utilizadas para a espacialização do nível de renda 

na cidade.

Para evitar distorções nas análises foi excluído o setor industrial (Figura 

37 – Bairro número 26) que apresenta características bem diferenciadas das outras 

áreas da cidade, sobretudo no valor das edificações, uma vez que engloba grandes 

áreas  e  construções  industriais  de  alto  valor,  se  comparadas  com  o  padrão 

residencial.

As  Figuras  56  a  59  apresentam os  valores  venais  médios  de  lotes  e 

edificações. Essa espacialização permite as as análises seguintes.

16A opção pelo INPC se deu em função de este ser o índice mais utilizado no mercado para reajuste 
de imóveis concluídos ou aluguéis.
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Figura 56: Jataí: valor venal médio dos lotes - 2004
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Figura 57: Jataí: valor venal médio dos lotes - 2009
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Figura 58: Jataí: valor venal médio das edificações - 2004
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Figura 59: Jataí: valor venal médio das edificações - 2009
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■ Área 1: Núcleo original da cidade  

Na área central, que contem a população com maior renda, encontram-se 

os maiores valores das edificações.

Para os valores dos lotes, situados em classes mais baixas, a leitura deve 

ser diferenciada, já que são poucos os lotes vagos nesta área. Os valores 

mais  baixos,  provavelmente,  referem-se a  lotes  com áreas menores  e 

com localização ruim para a característica comercial predominante neste 

núcleo.

Em síntese,  essa é uma área cara.  Predominam os altos  valores  nos 

imóveis padrões, imóveis edificados.

■ Área 2: porção centro-oeste da cidade - bairros nobres  

Nos quatro  mapas percebe-se um mesmo padrão:  os altos valores do 

solo urbano. Onde situam-se as rendas mais altas prevalece o padrão, 

tanto para lotes como para edificações.

■ Área 3: Conjunto habitacional – renda média  

A  análise  dessa  área  leva  em consideração  basicamente  o  valor  das 

edificações.  Tratando-se  de  um  conjunto  habitacional,  os  lotes  vagos 

constituem-se de áreas públicas.

Os valores das edificações estão numa faixa média, tanto para os valores 

de  2004 quanto  para  a  projeção em 2009,  no  mesmo nível  da  renda 

encontrada nesta área.

■ Área 4: Conjuntos habitacionais de baixa renda  

Nos setores destacados, que correspondem a conjuntos habitacionais de 

baixa renda, corrobora-se a correlação  preço do solo e nível de renda: 
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rendas  menores  adquirindo  imóveis  compatíveis.  Edificações  e  lotes 

nestas áreas encontram-se nas faixas de preço mais baixas.

■ Área 5: Área que apresenta grandes vazios urbanos – acima de 50%  

Os lotes dessa área estão nas menores faixas de preço, o que levaria a 

um adensamento maior, considerando apenas o preço do solo. Porém, há 

de  se  considerar  que  o  adensamento  das  áreas  mais  periféricas  foi 

direcionado com a doação de casas/lotes, o que influenciou diretamente 

no vazio urbano da área 5 e na “engorda” dessa terra.

Com um alto índice de vazios urbanos a falta de infra-instrutura dessas 

áreas não atrai habitantes. O preço das edificações que estão numa faixa 

mais alta é distorcido pela média, uma vez que existem construções de 

alto padrão concentradas numa pequena parcela dessa área.

Esta  correlação  entre  preço  do  solo  e  nível  de  renda,  nas  áreas 

selecionadas, direciona uma leitura que segue no mesmo sentido para as outras 

áreas da cidade. 

A  análise  do  preço  do  solo  completa  o  quadro  necessário  às 

considerações finais deste trabalho. O padrão é sempre o mesmo, girando em torno 

da renda dos habitantes da cidade. Através deste padrão fica clara a segregação 

socioespacial em Jataí.

Os habitantes da cidade, vítimas da segregação, moradores das “áreas 

pobres”, inserem-se na ação política da segregação, que oculta desses indivíduos a 

problemática  da  cidade  e  do  urbano  (LEFEBVRE,  1991).  Sem  consciência  do 

urbano vivem na cidade, mas não vivem a cidade. Estão nela, mas dela não fazem 

parte. Mais que habitá-la é preciso vivê-la.

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à 
liberdade,  à  individualização  na  socialização,  ao  habitat  e  ao  habitar.  O 
direito  à  obra (à  atividade  participante)  e  o  direito  à  apropriação (bem 
distinto  do  direito  à  propriedade)  estão  implicados  no  direito  à  cidade 
(LEFEBVRE, 1991, p.135) (Grifos no original).
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As ações, tanto teóricas quanto práticas, devem convergir para que todos 

tenham direito à cidade. Direito não apenas à cidade técnica, concreta e fria, mas à 

cidade humana, com calor, cheiros e sabores. Para tanto,

as políticas de desenvolvimento urbano deveriam buscar as condições da 
urbanidade, visando remir os espaços coletivos como signo da nova cidade. 
Resgatar a rua não só como funcionalidade da circulação,  mas também 
como  lugar  das  pessoas,  do  cotidiano  e  da  troca  não  apenas  de 
mercadorias... e também, por que não, de amores? Além disso, deveriam 
perseguir  a busca de um tempo para os encontros que ultrapassasse o 
encontro para a troca das coisas. É preciso criar tempos e espaços para a 
vida em toda a sua dimensão. Isto passa pelo resgate da cidadania que na 
cidade exige a concretude de uma vida decente, que pressupõe o acesso a 
condições  dignas  de  sobrevivência.  Ainda  que  a  ausência  de  bens  e 
serviços seja abominável, são igualmente abominosos a falta de tempo, de 
lazer, de informação, como também de bens da natureza, ar puro, água, luz 
e árvores. Assim, o resgate da cidadania contém a dimensão das condições 
necessárias à reprodução da vida no seu sentido mais amplo (OLIVEIRA, 
1997, p.270).

4.1 – DOS PROBLEMAS URBANOS À IMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Identificar os problemas urbanos não nos leva à uma solução para os 

problemas das cidades. Na verdade é o ponto da partida para que, com base no 

diagnóstico, sejam traçados novos caminhos no sentido da solução.

Agora que a cidade de Jataí é entendida, ou, no mínimo, conhecida de 

forma mais íntima, através de “olhar e conversar com ela”, não há espaço para a 

negligencia de não implementar as soluções. E qual é o papel do pesquisador nesse 

movimento? Entendes-se que é o de promover o debate e suscitar questões que 

levem à melhoria da cidade. Nesse sentindo,

[…] é mister responder a uma série de questões que atingem o dia-a-dia 
das  pessoas  nas  grandes,  médias  e  pequenas  cidades.  As  “respostas” 
devem atender às especificidades, dimensão nas quais talvez nem sejam 
tão importantes, mas sobretudo devem refletir a compreensão do processo 
social urbano, o que inclui necessariamente o entendimento da totalidade 
(OLIVEIRA, 1997, p.270). 
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Caminhando nesta linha, a ação que ora se propõe, é mais de debater as 

questões do que de “descobrir os problemas”. Eles já não eram conhecidos? Pensa-

se que o são há muito. No mínimo a década de 2000 aponta, desde seu início, para 

o conhecimento da cidade e para propostas de gestão traduzidas no plano diretor 

urbano.

Entende-se  que  as  soluções  existem,  mas  em muitos  casos  não  são 

implementadas.  “Os  diagnósticos  reais  ou  imaginários,  quase  sempre  estão 

corretos. Entretanto, a concreticidade das ações propostas está aquém das soluções 

preconizadas”  (OLIVEIRA,  1997,  p.268).  Não  cabe,  portanto,  propor  novos 

caminhos. Os caminhos existentes serão suficientes à medida que forem colocados 

em prática. Deixam-se novas propostas para um contexto pós-concretização do que 

já foi pensado.

Que  não  se  faça  injustiça.  É  certo  que  existem  ações  que  foram 

implementadas e redundaram em melhoria  para a cidade.  Rapidamente pode-se 

recordar:  das  áreas  urbanizadas  que  trouxeram  vida  para  regiões  que  antes 

afastavam os citadinos; dos conjuntos habitacionais (aqueles construídos de acordo 

com  a  legislação)  que  ofereceram  moradia  digna  à  população;  dos  museus, 

blibliotecas e centros culturais, tão raros em cidades interioranas.

Destarte percebe-se que é possível a construção de um conjunto urbano 

mais harmônico. Daí, ousa-se afirmar que a solução para os problemas encontrados 

passa diretamente por uma questão de escala e de continuidade.

A  escala  deve  ser  ampliada.  As  intervenções existentes  são pontuais, 

atendendo apenas ao entorno mais próximo.  Preocupar-se com a expansão dos 

serviços públicos, com a urbanização e com todas as diretrizes legais já traçadas, 

numa escala que envolva toda a cidade é fundamental para que o crescimento que 

não para redunde em desenvolvimento.

Isso passa diretamente pela continuidade das ações públicas. O que se 

percebe é que a mudança na administração municipal reflete diretamente nas ações 

urbanas,  que não deveriam ser  “políticas”.  A cada quatro anos a cidade fica na 

incerteza, e não é raro obras públicas serem deixadas de lado por divergências de 

interesses deste ou daquele grupo. Geralmente, a cada novo governo o primeiro ano 
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é para se “refazer” o que já está pronto, dando à cidade a “cara da administração 

atual”. O segundo ano é de planejamento. O terceiro é de implementação das ações 

planejadas, que param ao final do quarto ano quando a “política” se prepara para 

mais um ciclo.

A  questão  central  é  então  colocar  em prática  o  que  é  notório.  Como 

afirma  Souza  (2003),  o  foco  não  deve  ser  encontrar  um  bode-expiatório, e  sim 

discernir e enfrentar as causas dos problemas urbanos.

O que deve ser tratado? As estruturas de poder, os canais de distribuição 

de riqueza e tudo o que se mostrar viciado e gera injustiça social (SOUZA, 2003). 

Vimos claramente que a distribuição de renda liga-se diretamente com o acesso ao 

solo urbano, limitando o direito à cidade. Então, isso deve ser tratado.

E quanto aos “grupos de interesses”. O único grupo que interessa é o que 

envolve todos os cidadãos. Não deveria haver espaço para os grupos que detém o 

solo urbano e regulam seu acesso. Para os que se auto-segregam, por opção, e 

geram a segregação dos outros, por imposição.

Essas situações, que agravam os problemas da cidade (SOUZA, 2003), 

não são os problemas fundamentais. Fundamentalmente é necessário implementar 

o que já existe. Há limitações, isso é claro. Restrições orçamentárias, institucionais e 

outras. Mas, entendemos que, dentro das limitações é possível melhorar a cidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
 ANALISANDO O PERCURSO DA PESQUISA

Os sábios entesouram o conhecimento; porém 
a boca do insensato é uma destruição 

iminente.
Provérbios 10:14

Ao final de mais uma etapa, sobre o Estudo do Espaço Urbano de Jataí-

Go, sacia-se  uma parte  da “curiosidade científica”  motivadora da pesquisa.  Sim, 

trata-se da conclusão apenas de mais uma etapa, uma vez que não se considera 

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  são  colhidos  alguns  frutos.  Frutos  que 

direcionam uma resposta para a indagação inicial: existe segregação socioespacial 

em Jataí? 

Através  da  análise  de  sua  estruturação interna,  no  que  tange  à 

distribuição  socioespacial  no  arranjo  urbano,  pretendeu-se  contribuir  no 

processo de “desvelar a cidade”.

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 a questão levantada passa pelos 

pontos que se seguem.

Para conhecer o espaço urbano jataiense não basta apenas observá-lo 

em sua forma bruta, como é visivelmente apresentado. Entender a formação dessa 

paisagem,  que  traz  em  si  encontros  e  desencontros,  é  tarefa  que  passa  pela 

atividade de interpretação daquilo se mostra em primeiro plano. Dessa 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. A 
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presente análise revela  uma cidade repleta  de contrastes,  determinados em sua 

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  história  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.  Essa 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 remete ao ano de 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.

Nessas 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 nessa 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 na cidade.
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Tais ações trazem consequências 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 

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 dessas 

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 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 dessa 

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, 
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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 

do pequeno centro original, ao redor da praça da igreja e dos casarões, 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 as determinações do Plano Diretor Urbano que, de certa forma, 

moldam as novas áreas, à medida que suas exigências são cumpridas; se não são, 

o arranjo urbano é mais espontâneo, favorecendo a individualidade e prejudicando a 

cidade.

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 dessas 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 
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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 do 

momento, 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 

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 

(Anexo  A).  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. A segregação é 

tida como algo natural. A colcha de retalhos urbana é decorada por pedaços que se 

destacam pelas cores fortes, por espaços separados da vida da cidade. Espaços 

com indivíduos que, também, têm direito à cidade.

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  dessa  aspirada  sociedade.  A 

“cidade  ideal”  será,  dessa  forma,  resultado  de  ações  fundamentalmente  sociais. 

Será o reflexo da valorização da maior parte da sociedade que atualmente está tão 

esquecida.
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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 

consequência,  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  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.  Que  a  competição  ocorra,  se 

necessário,  mas  que  seja  com  uma  cidade  apresentada  de  forma  real,  cidade 

equalizada e não segregada. 

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 
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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  somente  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 nesse 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. 

Outro aspecto interessante na presente análise se refere a reurbanização 

promovida em alguns pontos da cidade. Os chamados parques ecológicos vieram 

dar nova vida a regiões antes esquecidas no cenário urbano. 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  consequência,  à  manutenção de vários  vazios  urbanos.  Sendo 

parte da “maquiagem” da cidade, esses 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  estas  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 
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consciente e com embasamento técnico-científico adequado de forma a atender a 

sociedade,  e  não  apenas  uma  parcela  dessa,  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, considera-se que houve uma evolução do tecido urbano. Fato este que 

aumenta a responsabilidade dos governantes frente a 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. 

É possível,  neste momento, apresentar uma resposta à questão inicial: 

sim, existe segregação socioespacial em Jataí. 

As questões foram postas. Os espaços foram identificados e mapeados. 

O  presente  trabalho  chega  ao  fim  almejando  contribuir  para  que  os  problemas 

levantados sejam solucionados, para que os erros identificados não sejam repetidos 

e para que os acertos tornem-se regra para a cidade.

*  *  *

Não se pretende, com estas breves e preliminares observações, chegar a 

conclusões imediatas de um tema que envolve tantas outras variáveis. O objetivo é 

demonstrar alguns pontos relevantes ao estudo do espaço urbano de 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 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”. Portanto, cabe aos Geógrafos, investigar como 

esta trama foi tecida.
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MAPA TURÍSTICO DE JATAÍ
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