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RESUMO

Uma vez que a análise dos problemas urbanos, com o objetivo de traçar 
novos  rumos  para  o  desenvolvimento  local,  é  fundamental  para  melhoria  da 
qualidade de vida da população propõe-se, como foco desta pesquisa, o estudo da 
estrutura urbana de Jataí-GO. Para tanto, é analisada sua estruturação interna, no 
que tange à distribuição socioespacial no arranjo urbano, buscando respostas à 
indagação:  existe  segregação  socioespacial  em  Jataí?  Pretende-se,  desvelar  a 
cidade e propor novos parâmetros que colaborem com o desenvolvimento local, bem 
como, produzir material científico consistente sobre esta temática analisada segundo 
a Ciência  Geográfica.  Jataí  localiza-se no Sudoeste Goiano,  a  aproximadamente 
320km da capital, Goiânia.  Com área urbana aproximada de 26km², dentro de um 
município  com  superfície  de  7.174,10km²,  a  cidade  se  expandiu  marcada  por 
contrastes  que revelam a  lógica  da  sociedade  capitalista.  Posições como as  de 
Santos (1993), Castells (1983), Lojkine (1997) e Villaça (2001), levantando a lógica 
da formação e a estruturação do espaço urbano, suscitam questionamentos sobre 
objeto de estudo em questão. O caminho seguido neste trabalho não é rígido, pronto 
e acabado, trata-se de  uma análise que parte da paisagem urbana, uma vez que 
esta apresenta um vasto horizonte a ser explorado, chegando ao lugar e analisando 
como  este  foi  produzido.  A  pesquisa  transita  por  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. Dessa forma, a perspectiva dialética se 
apresenta  como  um  caminho  direcionador  dos  trabalhos.  Ao  final,  define-se, 
classifica-se, espacializa-se e cruza-se planos de informações referentes aos níveis 
de  renda  em  Jataí,  e  suas  implicações,  na  malha  urbana,  o  que  demonstra  a 
segregação urbana identificada. Os resultados são apresentados sob a forma de 
texto  e  mapas  que  desvelam  a  real  situação  da  distribuição  socioespacial  em 
questão.  Como  resultado,  identifica-se  que  as  classes  de  menor  renda  estão 
concentradas, predominantemente, nas bordas da área urbana. Tal análise vai ao 
encontro da tese de que trata-se de um espaço segregado. 

Palavras Chave: Segregação Urbana; Estrutura Urbana; Cidade; Jataí-GO.

viii
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ABSTRACT

DISCLOSING THE CITY:

SOCIOSPATIAL SEGREGATION IN JATAÍ-GO (BRAZIL)

Considering  that,  with  the  purpose  of  suggesting  new  paths  for  local 
development, the analysis of urban problems is essential to improve the quality of life 
of the population, the aim of this research is to study the urban structure of Jataí city. 
In order to do so, its urban internal structure is analyzed, regarding the sociospatial 
distribution in the urban arrangement, searching answers to the question: is there 
any sociospatial segregation in Jataí? We intend to remove the veil that covers the 
city and suggest new parameters that collaborate with the local development, as well 
as to produce consistent scientific material about this theme, analyzed according to 
the Geographic Science. Jataí  city is located in the Southwest  of Goiás State,  in 
Brazil, approximately 320 km of Goiânia city, the capital of the State. With an urban 
area of about 24 km², inside a county area of 7.174, 1 km², the city grew marked by 
contrasts which reveal the logics of the capitalist society. Positions like the ones held 
by Santos (1993), Castells (1983), Lojkine (1997) and Villaça (2001), surveying the 
logic of the formation and composition of the urban space, raise questions about the 
object of this research. The course followed in this work is neither rigid, nor ready or 
final. It is an analysis that begins with urban landscape, as it presents a vast horizon 
to be explored, arriving at the place and analyzing the way it was produced. This 
research transits between social and political analyses, in the context of a so-called 
post-modern society, inquiring and reflecting about the reality displayed in front of our 
eyes,  considering the action of  the capital  and its relations in the construction of 
places.  Therefore,  the dialectic  perspective  is  a  guideline  that  orients  our  works. 
Finally, we define, classify, map and cross information plans concerning the levels of 
income  in  Jataí  and  their  implications  in  the  urban  mesh  network,  which 
demonstrates the urban segregation identified. The results are presented in the form 
of text and maps which disclose the real situation of the sociospatial distribution at 
stake.  As  a  result,  it  is  identified  that  the  social  classes  of  less  income  are 
concentrated, predominantly, in the edges of the urban area. Such analysis supports 
the thesis that this city is a segregated space.

Key-words: Urban Segregation; Urban Structure, City; Jataí-GO (Brazil).
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O  presente  trabalho  dá  continuidade  às  indagações  originadas  no 

decorrer do aprendizado geográfico, ainda no processo de graduação acadêmica. 

Posições como as de Santos (1993), Castells (1983), Lojkine (1997) e Villaça (2001) 

levantando  a  lógica  da  formação  e  a  estruturação  do  espaço  urbano,  suscitam 

questionamentos sobre o objeto de estudo do presente trabalho: a cidade de Jataí-

GO. Situada no Sudoeste do Estado de Goiás, Jataí origina-se na primeira metade 

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

agropecuária e, atualmente, ocupa lugar relevante 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. Essas 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 26km²,  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 na moderna sociedade, talvez pela não identidade com o 

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

Assim, na medida em que a  distribuição socioespacial da população na 

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

objetivou-se analisar a estruturação interna de Jataí, no que tange à distribuição 
socioespacial  no  arranjo  urbano,  buscando  respostas  à  indagação:  existe 

segregação socioespacial em Jataí?

O  trabalho  centra-se  sobretudo  no  cenário  pós  1970,  no  intuito  de 

desvelar  a  cidade  e  propor  novos  parâmetros  que  colaborem  com  o 

desenvolvimento  local.  Para  tanto,  são  analisados  dados  econômicos,  sociais  e 

políticos que, espacializados, desvelam o processo de produção da cidade. Sempre 

considerando que o objeto de estudo está inserido num contexto maior e envolve-se 

na realidade do estado, do país e do mundo, sofrendo influências e influenciando 

tais esferas. 

Como forma de alcançar os objetivos iniciou-se os estudos a partir  do 

caminho traçado  anteriormente  na  pesquisa  de  mestrado intitulada “Encontros  e 

Desencontros: Estudo do Espaço Urbano de Jataí-GO” (SILVA, 2005). Levando em 

consideração  a  escassa  bibliografia  específica  sobre  o  estudo  urbano  de  Jataí, 

sendo este o segundo trabalho específico para a área urbana, buscou-se construir 

uma base consistente,  e  bem fundamentada  sobre  o  tema,  como forma de  dar 

sustentação a futuros trabalhos sobre esta importante cidade do Sudoeste Goiano. 

Como  parte  do  trabalhos  coube  a  tarefa  de  construir  toda  a  base 

cartográfica, e os mapas de análise referentes ao espaço urbano de Jataí, utilizados 

nesta pesquisa, sendo esta uma tarefa que inicia a análise proposta num momento 

de reflexão sobre a cidade através das construções cartográficas.

 A maior parte dos dados, específicos sobre a cidade, exigiu levantamento 

nos órgãos competentes, sendo basicamente encontrados na prefeitura local e no 

IBGE.
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Nesse  contexto,  os  resultados  obtidos  com  a  pesquisa  consolidam  o 

lastro necessário para as discussões sobre o cenário urbano de Jataí.

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 foram levantados os dados referentes 

aos vazios urbanos e valores venais dos imóveis; 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, 2003, 

2005,  2007  e  2008  –  permitindo  verificar  as  políticas  urbanas  do  município, 

levantamento preliminar sobre lotes vagos em 1995 – 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; Base de Informações por Setores Censitários do IBGE para 

ano 2000 – material fundamental, com as informações do censo de 2000 para a área 

urbana da cidade, que forneceu os dados de renda essenciais para as discussões 

sobre segregação; Dados do programa Bolsa Família de 2005 a 2008 – fornecidos 

pela  Secretaria  Municipal  de  Promoção  e  Assistência  Social.  Mapa  do  Padrão 

Construtivo  Urbano – também fornecido pela prefeitura;  e,  finalmente,  Dossiê  de 

Jataí  2004  –  no  qual  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); Gottdiener (1997); Cavalcanti (2001); Deus (2002 e 2002a); Soares (2007); 

Gomes  (1996);  Lefebvre  (1991  e  1999);  Lojkine  (1997);  Marx  &  Engels  (1989); 

Monteiro (1995); Santos (1993 e 1999);  Santos e Silveira (2001);  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 Estevam (1998); Graziano Neto 

(1985); Machado (1996); Martins (1975 e 1997);  Steinberger (2003) e Teixeira Neto 
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(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 objeto de estudo, são estas: Campos Filho (2004);  Melo (2003); 

Scopel (2002); Silva (2002) e o trabalho que deu origem a este, a dissertação de 

mestrado (SILVA, 2005).  DATASUS (2004),  GOVERNO DE GOIÁS (2004),  IBGE 

(2000,  2002,  2003,  2004  e  2007)  e  PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro  (2003) 

completaram  os  dados  estatísticos  necessários  aos  debates  e  reflexões 

desenvolvidos. 

A partir do material base o trabalho foi estruturado em quatro capítulos, a 

saber: Capítulo 1 - Compreendendo a cidade de Jataí e seu contexto; Capítulo 2 - 

Construindo uma base necessária para a análise do espaço urbano jataiense; 
Capítulo 3 – Identificando a segregação urbana em Jataí e  Capítulo 4 - Acesso 
ao solo urbano: a consolidação das áreas segregadas.

No primeiro capítulo apresenta-se o objeto de estudo, discorrendo sobre a 

pesquisa  proposta,  a  delimitação  dos  trabalhos  desenvolvidos,  importância  e 

justificativa da mesma.  Promove-se a caracterização e contextualização de Jataí 

dentro  do  tema  tratado,  retomando  seu  processo  de  ocupação,  e  chegando  ao 

período contemporâneo. É apresentada uma divisão temporal, baseada em períodos 

marcantes para a cidade, facilitando o entendimento do todo através de suas partes. 

Neste momento faz-se, também, o embasamento teórico-metodológico como forma 

de direcionar a pesquisa.

O segundo capítulo é composto do debate sobre a construção das bases 

necessárias ao desenvolvimento  da  pesquisa.  É feita  a  caracterização do tecido 

urbano, discorrendo também sobre a inserção de Jataí na rede urbana brasileira. 

Debate-se  a  dinâmica  urbana  encontrada  em  Jataí,  considerando  os  diversos 

agentes  presentes  na  formação  deste  espaço.  Como  forma  de  proporcionar  o 

entendimento  do  processo  construtivo  da  base  cartográfica  é  apresentado  o 

processo de construção dos mapas, que constituem-se no substrato para discussão 
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dos dados. Ao final, são feitas reflexões sobre a caracterização do tecido urbano 

apresentado.

A discussão sobre a segregação urbana em Jataí é o centro do terceiro 

capítulo.  Apresenta-se  a  “divisão  oficial”,  feita  pela  lei  de  zoneamento.  São 

identificados  os  espaços  segregados,  trabalhando  também  a  questão  do 

assistencialismo Governamental. Fecha-se a discussão com uma proposta de olhar 

a  cidade  de  forma  diferenciada,  da  borda  para  o  centro  através  de  um  “olhar 

periférico”.

Por fim, no último capítulo, propõe-se mais um elemento para responder à 

questão inicial. Neste ponto discute-se o acesso ao solo urbano, correlacionando o 

preço do solo e a presença dos vazios urbanos com os elementos dos capítulos 

anteriores.

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 – COMPREENDENDO A CIDADE DE JATAÍ E SEU CONTEXTO 
“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 – DIRECIONANDO A PESQUISA: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 
ESTUDOS URBANOS

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, 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  objetiva  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  cinquenta,  comenta  Abreu,  (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.  Nessa  terceira  etapa  a 

multiplicidade de referenciais  teórico-metodológicos é uma das características da 

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

fenômeno urbano” Abreu (1994, p.133).
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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 buscar responder suas indagações fazendo uso, conforme Abreu 

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

Dessa forma, serão obtidas 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.

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) 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 mostra uma metamorfose da cidade histórica, em 

prol da modernidade, com as formas antigas tomando novas funções para atender a 

sociedade contemporânea. 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  dessa  problemática  a  posição  adotada,  quanto  ao  papel  do 

geógrafo, é a mesma de Seabra (2001): 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.
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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 esse espaço?

A expansão 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 com paralelepípedo, que expressam a “velocidade” do tempo distante, 

ignoradas  pela  necessária  fluidez  da  moderna  sociedade.  Quantos  outros 

exemplos? Muitos não foram oficialmente registrados.

O  papel  da  Geografia,  dentro  dessa  análise  dialética,  deve  ser  o  de 

perceber os encontros e desencontros1. Enxergar além do que é posto no primeiro 

plano. Desvelar o espaço. O que se concebe e o que se realiza. As representações 

deste espaço, materializadas em produtos, levando a uma materialidade pensada. 

A visão da espacialidade, possibilitada pela geografia, indica os caminhos 

seguidos na pesquisa. Visão da dimensão espacial da realidade social, do papel do 

espaço na produção e reprodução da vida humana (CARLOS, 1994).  A análise do 

espaço  urbano  da  cidade  de  Jataí  é  executada  buscando  a  contemplação  dos 

diversos agentes que o compõe, buscando, sobretudo, desvelar para o “homem” o 

espaço produzido pelo “homem”, o que constitui tarefa complicada, já que pressupõe 

um olhar para dentro de si. 

Diante do exposto, propõe-se para o estudo desse espaço urbano não um 

caminho rígido, pronto e acabado, mas uma análise que parta da paisagem urbana2, 

uma vez que esta mostra um vasto horizonte a ser explorado, chegando ao lugar3 e 

analisando como este foi  produzido. Um caminho que leve a análises políticas e 

1  Para uma visão mais ampla dessa análise, em Jataí, ver SILVA (2005)
2 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 [...]”

3  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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sociais,  contextualizadas  numa  sociedade  dita  “pós-moderna”,  indagando  e 

refletindo sobre o real apresentado diante dos “olhares geográficos”, 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, o ponto de partida,  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 esse espaço. 

Assim,  são  pertinentes  algumas  ideias  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. Desta 

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

inseridas nesse 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.

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.



30

Considera-se 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,  revela  a  importância  de 

objetos  palpáveis  para  se  analisar  o  espaço  geográfico  e,  dessa  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).

Segundo  Seabra  (2001,  p.75)  houve  uma  mudança  da  qualidade  no 

fenômeno urbano. Em certo momento a cidade como forma não comportou mais os 

seus conteúdos, dando espaço para a metropolização. Assim “[...] a metrópole é a 

síntese  contraditória  das  cidades,  e  enquanto  tal,  guarda  fragmentos  do  que 

envolve: da cidade e dos bairros”. O processo de espacialização da  reprodução 

social é a metropolização. É a adequação da cidade ao ritmo imposto pela realidade. 

O  desenvolvimento  implica  em  transformações  urbanas:  pontes,  viadutos, 

transportes, etc.,  e,  segundo o mesmo autor,  também direciona o surgimento de 

bairros, o que implica na criação das condições para a estruturação dos mercados 

de trabalho, de produtos e fundamentalmente do mercado imobiliário. 

As  bases  históricas  são  dilaceradas.  “...a  cidade  é  um  fenômeno 

complexo...  pensar  a  cidade  exige  a  superação  de  qualquer  linearidade  de 

raciocínio” (SEABRA, 2001, p.78). Historicamente a cidade produz um sentimento de 

pertencimento a uma comunidade, porém nem todos têm esta possibilidade gerando 

uma luta no urbano em busca do direito de “ser cidadão ou não ser nada”. Uma luta 

em busca do co-direito de ser cidadão.  

Analisando o decorrer do tempo Seabra (2001) destaca dois movimento 

no espaço urbano que levariam a uma síntese: 
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a) o primeiro

foi o da propriedade como equivalente de valor que, por mecanismos da 
renda fundiária, fez formação de capital  e foi edificando e reedificando a 
cidade  histórica  no  que  implicou  os  produtos  e  obras  da  cidade.  A 
segregação espacial implícita neste processo acomodava, nos bairros da 
cidade,  os  contigentes  de  trabalhadores  urbanos  e  chegou  a  distinguir 
cabalmente o centro, a cidade e o entorno” (SEABRA, 2001, p.80).

b) o segundo

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

Partindo de tais pontos percebemos que o refazer da cidade se tornou um 

grande negócio, marcado pela formação de um forte setor imobiliário urbano que 

tem na cidade seu campo de investimentos e lucros. 

A história da urbanização se apresenta com uma metamorfose da cidade 

histórica em prol  da modernidade. As formas antigas tomam novas funções para 

atender a sociedade contemporânea. Com isso o lugar perde sua essência, torna-se 

estranho à comunidade que não mais se sente parte deste espaço.

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-

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, 2002).
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Ele revela a sociedade que o produziu, pois 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  desse 

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 percebe-se que a produção destes meios 

marca a configuração espacial de Jataí. E, por consequência, 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 

“fazer  sua  história”  de  uma  forma  menos  árdua.  Aqui  cristaliza-se  a  paisagem 

urbana de Jataí (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1: Jataí-GO: Área urbana – vista parcial

Fonte: JATAI-GO (2004a): Dossiê de Jataí – Foto: Gênio Eurípedes
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       Figura 2: Jataí-GO: Área urbana – 2008.
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1.2 – A TEMPORALIDADE DA PESQUISA: PERÍODOS IMPORTANTES NA 
CONSTRUÇÃO DE JATAÍ

Santos (2001, p.23), ao tratar sobre os problemas da periodização, 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, nesse caso socioespacial, é crucial para entender o contexto geral 

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

Assim, delimitou-se “pedaços de tempo”, definidos por características que 

se interagem, assegurando o movimento do todo, a fim de definir 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 das 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 dessa 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), são levantados períodos 

semelhantes:  o  primeiro  diz  respeito  às  décadas de 1970 e 1980,  sobretudo no 

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

comercialização e investimentos na agropecuária foram volumosos [...]”; o segundo 
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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  sofreu – a preços constantes de 1991 – violenta contração atingindo níveis 

próximos aos da década de 1970”.

Dessa forma, temos quatro períodos marcantes para o município de Jataí-

GO, e consequentemente para a formação4 de seu espaço urbano, que são:

- O primeiro, iniciado com a ocupação das terras em 1836, que marca-se 

pelas  primeiras  atividades agropecuárias  desenvolvidas  nessa  região. 

Esse 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 tradicional, produzida pela expansão da 

fronteira agrícola, sobressai a busca por alternativas econômicas como a 

agroindústria (aves, suínos, etc), a produção sucroalcooleira e o turismo. 

Tal  divisão não tem a  pretensão de estabelecer  períodos rígidos para 

esse estudo, 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 (Figuras 1 

e 2).

4 A formação do espaço urbano é entendida como formação do aspecto visível, o tecido urbano em si, 
e dos aspectos que nem sempre são percebidos num primeiro olhar, quais sejam, as relações sociais 
dos moradores da cidade, relações oficiais e não-oficiais.
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1.3 – O CONTEXTO DA PESQUISA

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 

(1993),  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, frequentemente, 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 

desenvolvimento, e não somente crescimento, da cidade, este trabalho  analisa a 

estruturação interna  de  Jataí,  sobretudo através  da  distribuição populacional  por 

níveis de renda, no cenário, predominantemente, pós 1970. 
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Para  tanto,  utilizou-se  estudos  bibliográficos  e  trabalhos  de  campo, 

levantando  dados  referentes  à  estruturação  desse  espaço.  Montando  uma  base 

teórica, necessária à tomada de decisões, através do cruzamento de informações, 

que ao serem interligadas revelam que o visível nem sempre é o real, este trabalho 

agrega novos elementos para a discussão do espaço urbano jataiense, dentro da 

ciência geográfica. 

Considera-se que trabalhos como este são 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). 

1.4 – O PROCESSO DE FORMAÇÃO  DE JATAÍ

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  consequência  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 

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 
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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. 

Essa  nova  atividade  econômica  trouxe,  como  consequência,  a  expansão  da 

ocupação  do  território  goiano  e  um  aumento  populacional  devido  às  correntes 

migratórias vindas de outros estados. O Sudoeste de Goiás, nessa 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. Esse 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).
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O  município  de  Jataí  (Figura  3),  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  dessa  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 

Figura 3:  Localização da área de estudo
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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, 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, da grande quantidade de mel encontrado, produzido pela abelha 

de mesmo nome.

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, em 1867.

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.

A partir de então abre-se um novo período, bastante significativo para a 

estruturação urbana de Jataí.  As  alterações ocorridas  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 e 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).
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Neste sentido, Galindo e 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 e 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 e 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 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  e  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).
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1.4.1 - 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).

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  consequência,  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.
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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 1920 [...] 

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 4 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 

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.
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Estevam  (1998,  p.189),  falando  sobre  a  estrutura  produtiva  e  a 

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  1970,  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 polo 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 [...]”.

Figura 4: Estado de Goiás: Expansão das Frentes Pioneiras no Século XX
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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  consequente  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.

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 e compõe o espaço ora analisado. 
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1.4.2 - 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 e 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 e 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 o autor esse modelo de produção agrícola, que utiliza mão-de-

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

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

Por  conseguinte,  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 polos 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).

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  de  1960,  “[...]  em  núcleos  urbanos  com  dinâmicas 

relativamente autônomas de expansão da renda e do emprego” (Galindo e Santos, 

1995, p.166). 

Analisando o Gráfico 1 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  quase  82.000  em  2007.  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 

cidade já eram maioria. 
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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 1).

Gráfico 1 – Jataí-GO: Evolução da população - 1910 a 2007

* Estimativa. **Contagem da população 2007 (disponível apenas a população total)
Fonte: IBGE: Censo demográfico, 2000/Estimativa das populações, 2003/Estatísticas do século XX, 
2004/Contagem da população 2007; MELO, N. A. (2003).
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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. 

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.  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.

Tabela 1 –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, 
2003 (GeoGoiás 2002)


	Tabela 1 –Goiás: Municípios com predominância de populações urbanas - 2000
	Márcio Rodrigues Silva
	DESVELANDO A CIDADE:
	SEGREGAÇÃO socioespacial em JATAÍ-GO
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
	INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS
	PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
	Márcio Rodrigues Silva
	DESVELANDO A CIDADE:
	SEGREGAÇÃO socioespacial em JATAÍ-GO
	DESVELANDO A CIDADE:
	SEGREGAÇÃO socioespacial em JATAÍ-GO
	Resumo
	1.1 – Direcionando a pesquisa: breves considerações sobre os estudos urbanos
	1.2 – A temporalidade da pesquisa: períodos importantes na construção de jataí
	1.3 – o contexto da pesquisa
	1.4 – o processo de formação  de jataí
	1.4.1 - A CONSTRUÇÃO DA FRONTEIRA
	1.4.2 - A resposta urbana


