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Seguindo  a  hierarquia  definida  na  legenda,  percebe-se,  num  primeiro 

momento, que os tons de vermelho indicam as maiores rendas e os tons de verde as 

menores. É possível verificar, então, uma concentração de renda, nas áreas mais 

centrais, e nos bairros mais afastados os menores valores.

Algumas áreas destacam-se neste mapa (Figura 43):

■ Área 1: Núcleo original da cidade  

É nítida a concentração das população com maior renda no centro da 

cidade. Esse local, onde originalmente se fixaram as primeiras famílias 

jataienses, ainda comporta grande parcela das rendas mais altas. Além 

dos  laços  históricos  e  de  identidade  com o  lugar,  o  centro  apresenta 

grande facilidade no acesso a serviços, possuindo um alto custo no preço 

do solo urbano, o que explicaria predominância dos valores altos.

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

Nesta área,  considera-se  que está ocorrendo a gestação de um novo 

centro, e

Embora a região central apresente-se como indispensável ao dinamismo da 
cidade, torna-se nítida a presença de movimentos que tendem a deslocar o 
centro de decisão para áreas que ofereçam melhores condições de acesso 
(rede viária principalmente) e maiores perspectivas de desenvolvimento[...] 
(SILVA, 2005, p.71).

De igual forma, o solo urbano nessa área é inacessível às rendas mais 

baixas,  gerando  a  concentração  de  uma  elite  que  adquire  lotes  não 

somente para a moradia, mas também para a especulação imobiliária, o 

que pode ser verificado pelos vazios presentes na ordem de 25 a 50% 

(SILVA, 2005)
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■ Área 3: Conjunto habitacional – renda média  

Esta  área  corresponde  a  um  conjunto  habitacional  financiado, 

concentrando basicamente uma população de renda média, segundo os 

dados utilizados.

■ Área 4: Conjuntos habitacionais de baixa renda  

As três áreas em destaque correspondem a conjuntos habitacionais de 

baixa renda, sendo que duas foram doadas aos moradores. Refletindo 

sua característica inicial, elas comportam a população de menor renda, 

adensada em pequenos espaços, como pode ser observado na Figura 43. 

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

A área destacada chama a atenção não pela concentração de famílias de 

baixa  renda,  mas  pelo  grande  vazio  urbano.  Os  bairros  nessa  região 

apresentam no  mínimo 50% de  seus  lotes  desocupados,  chegando  a 

mais de 90% em algumas áreas (Figuras 11 e 12).

Na  década  atual,  percebe-se  um  movimento  em  direção  às  áreas 

periféricas  da  cidade  com  a  implantação  de  novos  loteamentos  e  conjuntos 

habitacionais  (Figura  9). Uma  vez  que  as  áreas  intermediárias  encontram-se 

loteadas, não significando necessariamente sua ocupação, o alvo dos loteamentos 

são as áreas mais distantes do núcleo central.

Somente no ano de 2007, três grandes loteamentos foram abertos em 

Jataí. Fato que aumenta, e muito, o número de lotes vagos e contribui para uma 

valorização ainda maior das áreas intermediárias, já tão distantes da população de 

baixa renda.

Não são perceptíveis, no entanto, políticas públicas eficazes, no sentido 

de inserção da população segregada no que tange ao acesso de bens e serviços, 
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necessários a uma boa qualidade de vida, e em atenção ao que estabelece o plano 

diretor urbano.

É  necessário  insistir:  as  ações  para  uma melhor  utilização do espaço 

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

desenvolvimento  entendido  como  mudança  social  positiva [...]”  (SOUZA,  2003a, 

p.60). Enquanto não se atender as necessidades prioritárias da população a função 

social da cidade não será cumprida.

3.2.2 – ASSISTENCIALISMO GOVERNAMENTAL E SEGREGAÇÃO

As  informações  sobre  o  assistencialismo  governamental  cooperam  na 

presente análise, evidenciando mais um elemento que revela a segregação presente 

na cidade.  Analisando a segregação socioespacial,  especificamente,  através dos 

dados  do  programa  Bolsa  Família,  percebe-se  uma  semelhança  no  padrão  de 

distribuição da renda na cidade. Os dados utilizados referem-se ao período de 2005 

a 2008.

A partir de 2005 vários programas assistenciais foram concentrados no 

Bolsa  Família.  Desta  forma,  tais  dados  inserem  no  mapeamento  parcelas  da 

população  que,  além de  não  ter  rendimentos  declarados  na  pesquisa  do  IBGE, 

dependem de transferências governamentais.

A  Figura  44 apresenta  esses  dados  através  de  concentrações 

semelhantes ao mapa de renda do IBGE, o que confirma a presença de indivíduos 

com menores rendas na periferia da cidade, sobretudo nos espaços já mencionados.

As áreas numeradas na Figura 45 se aproximam daquelas destacadas no 

item anterior. Os bairros situados nas áreas 1, 3, 4 e 6 são loteamentos ou conjuntos 

habitacionais  de  baixa  renda.  Todas  as  áreas  coincidem  com  baixos  níveis  de 

rendimento, conforme Figura 44. A área 2 é um conjunto de bairros mais antigos, 
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implantados até  a década de 1980,  e  que também apresenta  uma baixa  renda, 

apesar de não ter sido concebida como “loteamentos de baixa renda”.

Neste sentido, fica claro que a população com rendas inferiores reside, 

predominantemente, na periferia da cidade. Fato que pode ser ratificado pela análise 

do padrão construtivo dessas localidades.

Quanto menor a renda, pior é o padrão das edificações, o que reflete um 

distanciamento  de  uma boa qualidade de vida.  A Figura  46  apresenta  o padrão 

construtivo  de  Jataí,  e  mais  uma  vez  a  periferia  é  sinônimo  de  exclusão. 

Contrastando com as edificações de padrões “médio” e “alto”, o padrão “precário” 

contorna o tecido urbano. 

Assim, esse espaço, que na sua maioria é residencial,  é por um lado, 

historicamente constituído, e por outro,  articulado ao conjunto da estrutura social 

(CASTELLS,  1983).  A  constituição  histórica  remete  ao  contexto  da  moderna 

agricultura, sobretudo a partir da década de 1980. A articulação à estrutura social 

torna visível na cidade uma separação entre “iguais”, que reflete o contexto opressor 

da maioria das áreas periféricas de Jataí. Seus habitantes não participam da cidade 

oficial. Têm a sua própria cidade. Na visão de Kaztman (2005) estariam seduzidos 

por  uma sociedade moderna;  só  podem participar  simbolicamente,  não podendo 

superar por meios próprios os obstáculos para alcançar uma participação material 

equivalente na cidade que se divulga nos intervalos comerciais da TV.
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Figura 44: Pessoas Beneficiadas Pelo Programa Bolsa Família – 2005 - 2008 



143

Figura 45: Pessoas Beneficiadas Pelo Programa Bolsa Família – 2005 - 2008 – Áreas Destacadas



144

Figura 46: Jataí – Padrão Construtivo - 2007
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3.3 – OLHAR PERIFÉRICO: UMA VISÃO DIFERENCIADA DA CIDADE

A análise da paisagem é fundamental no processo de compreensão do 

espaço urbano. Entender a paisagem como uma das formas de manifestação do 

espaço  geográfico,  o  que  vai  além  da  ideia  de  paisagem  considerada  como 

elemento estático,  significa enxergar a cidade através de sua manifestação formal 

(CARLOS, 1994).

Compreender a produção do aspecto visível do espaço, que expressa o 

conteúdo e as relações sociais que o constituíram, inserido num contexto histórico, 

social e concreto15, demanda diversos olhares. Tal análise deve, nas palavras de 

Sauer (1998, p.17), descobrir  a conexão e a ordem dos fenômenos que compõe 

determinada  área.  Para  tanto,  devemos  considerar  que  estes  fenômenos 

apresentam uma associação ou interdependência, pois, o “[...] o espaço é um misto, 

um híbrido, um composto de formas-conteúdo” (Santos, 1999, p.35).

A  cidade,  complexa  por  natureza,  exige  investigações  ousadas  que 

almejem atingi-la. Assim é a cidade:

cobiçada, almejada, ultrajada e rejeitada ao mesmo tempo, a cidade é, na 
verdade,  um  enorme  objeto  de  desejo.  A  cidade  espetaculariza  a  vida 
cotidiana, dá sentido visual ao mundo das pessoas, das coisas, das trocas. 
Cidade dos encontros e dos desencontros. Olhares diferenciados constroem 
imagens e representações em infinitas composições. Permite também em 
escalas e níveis distintos concentrar em pontos espacialmente localizados, 
atividades  díspares  que  revelam  mundos  próximos  e  distantes.  Ela 
aproxima e difunde cultura e conhecimento, desnuda e permite segredos. A 
cidade firma-se como espaço privilegiado (SILVA, 1997, p.85).

O  desafio  de  entender  a  cidade  de  Jataí  leva  ao  exercício  de  ver  e 

enxergar e, assim, construir uma representação que dê conta da análise em curso. 

15Sobre este conceito de paisagem urbana conferir Cavalcanti (2001, p. 14).
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O exercício começa no início da década de 1980, quando havia nesse 

sítio um cerrado repleto de seus frutos característicos, como o pequi e a gabiroba. 

Com  as  transformações  sofridas,  no  final  da  mesma  década  encontra-se  um 

conjunto habitacional para atender o crescimento populacional produzido pela nova 

dinâmica  econômica.  Em  uma  de  suas  praças  destaca-se  uma  lanchonete 

comercializando refrigerantes produzidos por uma empresa multinacional. Situação 

esta  que  vai  ao  encontro  das  palavras  de  Martine  (1994,  p.8),  ao  falar  da 

redistribuição espacial da população na década de 80. Este autor esclarece que “[...] 

as  alterações  na  distribuição  espacial  da  população  refletem  as  próprias 

transformações na estrutura da sociedade”. 

Em Jataí, como em tantos outros lugares, o cerrado perde seu espaço 

para atender uma demanda produzida pela sociedade “moderna” (que se “apropria” 

até mesmo da natureza) e por suas dinâmicas próprias, dentre elas a populacional. 

Dinâmica esta, que deixa de ser predominantemente no sentido rural-urbano, como 

o foi ao longo das décadas de 1940 a 1970, para se constituir de fluxos urbano-

urbano (Santos, 1998).

Revelando uma dimensão do espaço produzido percebe-se, através da 

paisagem  urbana  de  Jataí,  a  sobreposição  de  tempos  diversos.  Elementos 

pretéritos,  que  resistem  à  velocidade  da  sociedade  atual,  trazem  informações 

importantes para a compreensão da cidade e das relações nela produzidas.

 A  sociedade  urbana,  a  vida  urbana,  percebidas  primeiramente  na 

paisagem, não dispensam uma morfologia.  O urbano assenta-se e realiza-se na 

cidade,  entidade  concreta  (LEFEBVRE,  1991).  Na  cidade,  em  sua  estrutura, 

revelada na paisagem, o urbano passa de uma mera possibilidade ao real, embutido 

nas formas, latente, cheio de respostas, aguardando questionamentos.

O  exercício  que  se  fez  foi  o  de  buscar  uma  visão  diferenciada, 

enxergando as partes e entendendo-as dentro do todo. Desconstruindo a imagem 

imediata  e  buscando  entender  seu  processo  de  composição.  Ver,  através  da 

paisagem, e enxergar muito além dela. Ver a reprodução da história, as diversas 

concepções sobre  o morar,  o habitar,  o trabalhar,  o comer e o beber.  As mais 

variadas concepções sobre o viver na cidade (CARLOS, 1994).
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Figura 47: Jataí – Roteiro do Trabalho de Campo - Maio/2008



148

A paisagem guarda histórias como, por exemplo, a que foi registrada por 

Binicheski  (2001,  p.103),  em  entrevista  a  um  caminhoneiro,  migrante  gaúcho, 

residente  em  Jataí.  Esse  revela  seu  sonho,  o  de  possuir  a  sua  tão  sonhada 

“casinha”:  “Há  oito  anos  atrás  eu  ganhei  um  bom  dinheiro,  no  primeiro  ano  já 

comprei minha casinha, aqui na Vila Paraíso  [...]”. O bairro, onde se localiza esse 

imóvel, é o primeiro conjunto habitacional financiado que foi implantado em Jataí, na 

década de 1980, marcando uma alteração na paisagem urbana.

Essa, e tantas outras informações, estão registradas na paisagem urbana. 

O local de realização do sonho desse migrante é a Vila Paraíso, primeiro conjunto 

habitacional  da  cidade.  Implantado  na  década  de  1970,  esse  bairro  altera  a 

paisagem da cidade num contexto de alterações econômicas, ligadas, sobretudo, à 

estrutura produtiva do município.

O ato de observar e analisar a paisagem permite uma melhor,  e mais 

ampla, compreensão das necessidades da sociedade através do que foi cristalizado. 

Permite também imaginar o que poderia ter sido construído pelo homem que não 

teve  condições para  este  ato.  Talvez  não existissem tantos  vazios  na cidade,  e 

outros nos indivíduos que não tiveram o direito pleno à cidade em que vivem. Nesse 

sentido,  a  paisagem  é  também  humana.  Desumana,  talvez.  É  expressão  da 

sociedade, mostrando também suas contradições. É espaço construído, mas guarda 

em si, também, o movimento da vida (CARLOS, 1994).

Caminhando rumo à uma interpretação mais sólida do espaço urbano de 

Jataí, o exercício que se propõe é o de (re)ver a cidade. Esta ação consistiu em 

percorrê-la  pelas vias que permitissem uma visão mais ampla e diferenciada. Cada 

ângulo  permitiu  imagens  diferenciadas,  extrapolando  o  limite  da  forma  (SILVA, 

1997). Segundo essa proposta, foi traçado o roteiro da Figura 47 e determinados 

sete pontos decisivos para a análise.

Olhar a cidade “de fora para dentro” leva o observador à uma posição de 

externalidade.  O  indivíduo  que  habita  a  periferia,  nos  espaços  segregados 

discutidos, têm uma visão diferenciada da cidade. A visão periférica ofereceu, assim, 

ângulos diversos para a interpretação.
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O  trajeto,  de  aproximadamente  40  km,  teve  início  no  Campus  da 

Universidade Federal de Goiás (Unidade Riachuelo). Iniciou-se o percurso rumo ao 

noroeste da cidade (Ponto 1), saindo de uma área parcelada na década de 1970, 

passando por outras das décadas de 1980, 1990 e chegando à década atual. Na 

mesma sequência, o trajeto até o Ponto 1 passa por setores de renda alta, média, 

baixa,  e  chega  a  um  setor  que  provavelmente  comportará  uma  população  de 

rendimentos maiores, considerando o preço do solo praticado na recente venda dos 

lotes. Por se tratar de loteamento recente, não há dados concretos disponíveis .

Olhando para o centro  da cidade no sentido Noroeste-Centro,  a  visão 

obtida é a da Figura 48. Nela percebe-se o núcleo mais central a aproximadamente 

5km. Distância significativa para os habitantes dos bairros vizinhos, que não contam 

com  transporte  urbano  adequado,  mas  mínima  para  quem  têm  acesso  via 

automóvel,  pela  avenida  que  faz  a  ligação  dessa  região  da  cidade.  Todavia,  o 

acesso torna-se mais lento em períodos de programações no parque agropecuário 

da cidade, localizado próximo ao Ponto 2.

Figura 48:  Vista da cidade a partir do Ponto 1, sentido Noroeste-Centro

Foto do autor – Maio/2008
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O  padrão  construtivo  (Figura  46) predominante,  sai  de  médio/alto,  no 

ponto de partida, passa por simples e chega a precário no setor vizinho ao Ponto 1. 

Os vazios urbanos (Figuras 11 e12) aumentam no sentido do descolocamento, a 

dinâmica da cidade (Figura 22) diminui  e o assistencialismo (Figura 44) também 

sofre acréscimos.

Na mesma região da cidade, olhando a partir  do  Ponto 2 (Figura 49), 

observa-se,  ao  centro,  a  BR-158,  à  esquerda,  o  setor  Portal  do  Sol  (Ponto  1), 

rodeado por uma lavoura de milho, e à direita, uma mata que a cada dia fica mais 

ilhada pelas ocupações urbanas.

Na divulgação de vendas do loteamento Portal do Sol (Anexo B) destaca-

se a presença de infra-estruturas obrigatórias na implantação de qualquer tipo de 

loteamento. “Loteamento com ruas asfaltadas, meio fio, energia elétrica iluminação 

pública, água potável”(Anexo B  - Material de divulgação do loteamento). Uma vez 

que  a  cidade  ainda  conta  com várias  áreas  sem tais  equipamentos  públicos,  o 

básico torna-se acessório.

Figura 49: Vista a partir do Ponto 2, BR-158 - perímetro urbano

Foto do autor - Maio/2008
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É claro  que  os  slogans  são  discutíveis,  bem como  o  parâmetro  para 

utilizá-los. O que não se discute é o simples “crescimento” da cidade por expansão 

de área ocupada, que não vem acompanhado do esperado desenvolvimento.

Deslocando-se para o  Ponto 3, pelo extremo norte da cidade, temos o 

Setor Colméia Park. O setor conta com apenas dois acessos, um pelo centro da 

cidade por vias asfaltadas e outro por via de terra, que é a opção mais rápida para 

deslocamentos das regiões Oeste e Noroeste da cidade. Pelo acesso mais curto ao 

centro da cidade percorre-se uma distância aproximada de 4,5km, saindo de um 

bairro  que  comporta  camadas  mais  baixas,  com  renda  média  de  dois  salários 

mínimos. O percurso até o centro passa por setores que mantêm características 

parecidas.

A Figura 50 mostra a vista que se tem na saída do setor Colméia Park, 

no  sentido  Ponto  3  -  Centro.  Temporalmente,  no  mesmo  sentido,  ocorre  um 

deslocamento da década de 2000 para a primeira metade do século XX (Figura 9), 

nos  bairros  mais  centrais.  O  trajeto  revela,   concomitantemente,  a  redução  do 

Figura 50: Vista da cidade a partir do Ponto 3, sentido Norte-Centro.

Foto do autor – Maio/2008
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assistencialismo (Figura 44), o aumento do nível de renda (Figura 42), da dinâmica 

urbana (Figura 22), da ocupação do solo (Figuras 11 e12) e do padrão construtivo 

(Figura 46). 

Um contraste interessante na paisagem urbana foi identificado na próxima 

parada. No deslocamento até o Ponto 4 são percorridos setores implantados até a 

década de 1980, chegando ao setor Brasília, que mantêm, no século XXI, traços do 

contexto  rural  da  gestação de Jataí,  como pode ser  observado na Figura 51.  A 

cristalização do rural  dentro do cenário urbano suscita discussões sobre o tênue 

limite entre esses espaços. A segregação urbana, nesse ponto, remete o indivíduo 

ao rural,  que insiste  permanecer  não apenas de forma concreta,  mas sobretudo 

através dos hábitos locais. Embora distante dos locais de lazer, a periferia guarda 

uma certa  proximidade  entre  seus  moradores.  A  conversa  com os  vizinhos  e  a 

contemplação da  rua  e  do  próximo são  formas  de  aproximação entre  iguais  no 

mesmo bairro, mas diferentes daqueles fixados na distante paisagem que se vê na 

Figura 52.

Figura 51: Ponto 4 – O rural dentro do urbano – Setor Brasília.

Foto do autor – Maio/2008
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Distando aproximadamente 3 km do centro, a região nordeste, a exemplo 

da maior parte da periferia de Jataí,  concentra rendas inferiores  (Figura 42)  que 

podem  ser  percebidas  pelo  padrão  construtivo  (Figura  46)  predominante.  O 

assistencialismo (Figura 44) também é marcante, sobretudo no setor Jacutinga que 

apresenta  grande  adensamento  populacional.  Pela  relativa  proximidade  com  o 

centro há uma dinâmica urbana (Figura 22) maior, crescendo a partir da década de 

1980.

De  forma  análoga   apresenta-se  a  região  leste  (Ponto  5),  da  qual 

visualiza-se  a  cidade,  conforme  a  Figura  53, no  sentido  leste-centro.  Sua 

peculiaridade se dá pelo limite, ao leste, com a área militar do Exército Brasileiro, 

que não permitiu sua expansão para o oriente.

Figura 52: Vista da cidade a partir do Ponto 4, sentido Nordeste-Centro

Foto do autor – Maio/2008
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Figura 53: Vista da cidade a partir do Ponto 5, sentido Leste-Centro.

Foto do autor - Maio/2008

Figura  54: Ponto 6 – Setor Cohacol 5.

Foto do autor – Maio/2008
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O deslocamento do Ponto 5 para o Ponto  6 se deu no limite de áreas 

bem  distintas.  À  esquerda  situa-se  a  região  com  maior  índice  de  vazios,  que 

diminuem em direção ao centro. No  Ponto 6 (Setor Cohacol 5) está um dos mais 

novos conjuntos habitacionais da cidade, que consolida a tendência de valorização 

das áreas intermediárias. Situando-se na borda sul do conjunto urbano, a vista que 

se tem olhando para fora da cidade é caracterizada por traços rurais (Figura 54). À 

semelhança de outros setores da borda existe a presença da agricultura, a oeste 

dessa área.

A aproximadamente 5 km está o centro da cidade, predominando, nos 

primeiros 2 km, a baixa taxa de ocupação em áreas implantadas sobretudo entre as 

décadas de 1960 e 1980. Predominam, nesta região, indicadores médios no que 

tange a renda  (Figura 42), assistencialismo  (Figura 44) e dinâmica urbana  (Figura 

22) minimizados  pela  grande  extensão  da  área.  Com  índices  mais  críticos 

encontram-se o baixo padrão construtivo  (Figura 46) e os vazios urbanos  (Figuras 

11 e12) agravando-se na direção centro-sul.

Figura 55: Vista da cidade a partir do Ponto 7, sentido Sudoeste-Centro.

Foto do autor - Maio/2008
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