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RESUMO 

 

A paisagem configura-se em um espaço dinâmico, que, conforme o passar dos anos, se 

transforma de acordo com as necessidades da sociedade. Todavia, tal paisagem possui, em um 

único espaço, tempos, contradições, formas, cores e aparência em geral diversificadas. A 

partir dessas afirmações sobre a paisagem e sua dinâmica, utilizou-se o conceito de paisagem 

urbana para analisar as transformações espaciais que vêm ocorrendo nos últimos anos na 

cidade de Jataí (GO). Dessa forma, a presente pesquisa tem o Centro Histórico da cidade 

como área de estudos, visto que, o centro é considerado um espaço de multifuncionalidades, 

com diversos tipos de serviços e residências, ou seja, essa diversidade composta nesse espaço 

é resultado das ações humanas diante de suas necessidades. Nessa perspectiva, a dissertação 

tem como objetivo geral compreender o processo de transformação da paisagem urbana do 

Centro Histórico da cidade de Jataí, e como objetivos específicos, discutir o processo de 

transformação socioespacial do Centro Histórico de Jataí a partir da década de 1970; 

investigar a presença de rugosidades, bem como seus usos ao longo do tempo; identificar de 

que forma os moradores do Centro Histórico compreendem a paisagem urbana deste setor. 

Como metodologia, a dissertação foi estruturada em pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, trabalho de campo com registros fotográficos do local e coleta dados por meio 

das entrevistas que foram feitas aos moradores da área de estudo, análise e interpretação dos 

dados coletados, e, por fim, a construção da dissertação. Os resultados demonstraram as 

transformações ocorridas na paisagem urbana, bem como a existência de que algumas 

rugosidades isoladas presentes na área da pesquisa. Também foi possível identificar, por meio 

das entrevistas realizadas, a relação que os moradores do setor estabeleceram com o seu lugar, 

trazendo em suas respostas a percepção de paisagem quando dizem sobre as mudanças de 

fluxo de carros e veículos, a rua que foi asfaltada, o lugar que acha mais bonito no setor, 

dentre outros. Além disso, a afetividade com o lugar e o pertencimento que possuem pelo 

local em que moram é algo presente na fala de cada participante. Também vale ressaltar que o 

modo como os moradores que vivem a mais tempo no setor perceberam as mudanças na 

paisagem ao longo dos anos, é diferente da percepção daqueles que vivem há menos tempo, o 

que explica essas diferentes formas de enxergar o que os cerca. O trabalho foi realizado a fim 

de contribuir com os estudos urbanos da cidade de Jataí – GO, bem como servir como 

importante fonte de conhecimento acerca do presente tema. 

 

Palavras chave: Cidade. Paisagem Urbana. Rugosidade. Percepção. Jataí – GO. 

 



RESUMEN 

El paisaje se configura en un espacio dinámico que, con el paso de los años, cambia según las 

necesidades de la sociedad. Sin embargo, tal paisaje tiene, en un solo espacio, tiempos, 

contradicciones, formas, colores y apariencia en general diversificados. Sobre la base de estas 

declaraciones sobre el paisaje y su dinámica, el concepto de paisaje urbano se utilizó para 

analizar las transformaciones espaciales que se han producido en los últimos años en la ciudad 

de Jataí (GO). Así, esta investigación tiene al Centro Histórico de la ciudad como área de 

estudio, ya que el centro se considera un espacio multifuncional, con varios tipos de servicios 

y residencias, o sea, esta diversidad compuesta en este espacio es el resultado de acciones 

humanas adelante sus necesidades En esta perspectiva, la disertación tiene como objetivo 

general comprender el proceso de transformación del paisaje urbano del Centro Histórico de 

la ciudad de Jataí, y como objetivos específicos, discutir el proceso de transformación 

socioespacial del Centro Histórico de Jataí desde la década de 1970; investigar la presencia de 

asperezas, así como sus usos a lo largo del tiempo; Identificar cómo los residentes del Centro 

Histórico entienden el paisaje urbano de este sector. Como metodología, la disertación se 

estructuró en investigación bibliográfica, investigación documental, trabajo de campo con 

registros fotográficos del lugar y recolección de datos a través de las entrevistas realizadas a 

los residentes del área de estudio, análisis e interpretación de los datos recogidos y, 

finalmente, la construcción de la disertación. Los resultados demostraron las transformaciones 

que ocurrieron en el paisaje urbano, así como la existencia de cierta aspereza aislada presente 

en el área de investigación. También fue posible identificar, a través de las entrevistas 

realizadas, la relación que los residentes del sector establecieron con su lugar, aportando en 

sus respuestas la percepción del paisaje cuando comentan sobre los cambios en el flujo de 

automóviles y vehículos, la calle pavimentada, el lugar que encuentras más bello del sector, 

entre otros. Además, el afecto por el lugar y la pertenencia que tienen por el lugar donde viven 

es algo presente en el discurso de cada participante. También vale la pena mencionar que la 

forma en que los residentes que viven en el sector durante más tiempo percibieron cambios en 

el paisaje a lo largo de los años, es diferente de la percepción de aquellos que viven menos, lo 

que explica estas diferentes formas de ver lo que los rodea. El trabajo fue realizado a fin de 

contribuir para los estudios urbanos de la ciudad de Jataí - GO, así como para servir como una 

importante fuente de conocimiento sobre el tema actual. 

 

Palabras-clave: Ciudad. Paisaje Urbano. Aspereza. Percepción. Jataí – GO. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O conceito de paisagem não é exclusivo da Geografia, porém, possui uma 

especificidade para as pesquisas dessa área, como, por exemplo, ser utilizado para o estudo 

das relações humanas e suas interações com o meio.  

A paisagem foi utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, sendo necessário 

entender que se trata de um conceito dinâmico, que permite a análise em diferentes escalas 

espaciais e temporais. A paisagem configura-se em um espaço dinâmico, que carrega consigo 

elementos do tempo histórico presente, assim como do passado, sendo testemunha de 

mudanças culturais e arquitetônicas de determinada sociedade. A mesma pode possuir, em um 

único espaço geográfico: contradições, tempos, formas, cores e aparência em geral 

diversificadas. A partir dessas afirmações sobre a paisagem e sua dinâmica, destaca-se a 

paisagem urbana, como um exemplo das transformações espaciais que vêm ocorrendo nos 

últimos tempos. 

Nesse contexto, a paisagem urbana, por sua vez, vem ganhando espaço nas pesquisas 

acadêmicas, principalmente pelo fato da diversidade de elementos que compõem a cidade.  

Dessa forma, a presente pesquisa tem o Centro Histórico da cidade de Jataí como área de 

estudos, visto que, o centro é considerado um espaço de multifuncionalidades, com diversos 

tipos de serviços e residências, ou seja, essa diversidade composta nesse espaço é resultado 

das ações humanas diante de suas necessidades, em uma cidade que possui 124 anos, e está 

localizada na microrregião Sudoeste de Goiás (conforme mapa 1), situando-se a 

aproximadamente 320 km da capital Goiânia. 

Por meio do estudo dessa paisagem urbana do Centro Histórico da cidade de Jataí, e 

sobre o contexto de centro urbano em cidades de porte médio, é que a dissertação tem como 

objetivo geral compreender o processo de transformação da paisagem urbana do Centro 

Histórico da cidade de Jataí (GO), e como objetivos específicos, discutir o processo de 

transformação socioespacial do Centro Histórico de Jataí (GO) a partir da década de 1970; 

investigar a presença de rugosidades, bem como seus usos ao longo do tempo; identificar de 

que forma os moradores do Centro Histórico de Jataí (GO) compreendem a paisagem urbana 

deste bairro.  
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Mapa 1 – Localização da área urbana de Jataí, 2019.   

 
Fonte: IBGE, 2015. Prefeitura Municipal de Jataí, 2017. Organização: BRAZ, A.M, 2019. 



18 
 

Nesse sentido, essa pesquisa se justifica pela sua relevância científica e social 

proporcionando a compreensão acerca do processo de transformação da paisagem urbana do 

Centro Histórico da cidade de Jataí (GO), tendo como problemática as seguintes questões: 

Como o local se transformou a partir da década de 1970? Existem rugosidades na paisagem 

urbana do Centro Histórico? Qual é a visão dos moradores deste bairro sobre a paisagem 

urbana que faz parte do cotidiano deles? 

Como metodologia, a pesquisa foi estruturada em cinco etapas, sendo elas: Pesquisa 

bibliográfica – discussão do referencial teórico de autores que abordam as seguintes 

temáticas: Cerrado, paisagem, paisagem urbana, rugosidade, centro, centralidade e cidades 

médias; Pesquisa documental – busca de materiais iconográficos e impressos que abarcam a 

história do local; trabalho de campo – observação da paisagem no Centro Histórico de Jataí – 

GO, registros fotográficos do local e coleta dados por meio das entrevistas que foram feitas 

aos moradores da área de estudo; análise e interpretação dos dados coletados; e, por fim, a 

construção da dissertação.  

A partir das discussões feitas nos capítulos I e II sobre o presente tema da pesquisa é 

que se pode, então, afirmar que, as práticas humanas, bem como a relação do ser humano com 

o meio, são importantes para a construção da paisagem urbana por serem parte importante 

desse processo. Tal paisagem é formada a partir dessas relações, revelando nela a expressão 

dos indivíduos, bem como suas tradições, suas culturas, seus costumes, seus modos de 

interagir e viver no meio social, e sua vida pessoal e profissional. Dessa forma, falar de 

paisagem urbana é, portanto, falar do cotidiano das pessoas. Além das discussões teóricas, 

estes dois capítulos contêm, também, resultados e discussões, e, ressalta-se que, a busca por 

materiais iconográficos, bem como fotografias antigas da cidade, foram feitas no Museu 

Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos, onde foi possível coletar essas informações 

por meio de pesquisas feitas em seu acervo, sendo essas importantes fontes históricas para 

compreender as transformações ocorridas na área de estudo. 

A fim de compreender essa relação entre sujeito e paisagem, é que o capítulo III da 

dissertação apresenta a análise e discussão das entrevistas realizadas com os moradores do 

Centro Histórico da cidade de Jataí. Portanto, após a avaliação e aprovação do projeto da 

presente pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Jataí, a coleta de dados foi realizada com a aplicação de entrevistas de forma 

semiestruturada (de acordo com o roteiro de entrevista nos apêndices) com os moradores, 

maiores de 18 anos, em seu local de residência.  
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Para a aplicação das entrevistas ocorreram algumas dificuldades, dentre elas, a de 

encontrar as pessoas no local da residência e, em outros casos, tiveram moradores que, por 

motivos pessoais, não se sentiram à vontade de participar da pesquisa. Apesar desses 

impasses, foram feitas um total de oito entrevistas com os moradores da área da pesquisa, 

sendo as mesmas gravadas, mediante a autorização do participante. A entrevista 

semiestruturada permite que o pesquisador e os participantes tenham maior liberdade de 

respostas, sendo esse o caminho adotado para conhecer a percepção dos moradores da área de 

pesquisa acerca da paisagem do local.  As entrevistas ocorreram de forma individual, e assim 

foi possível responder às questões sem identificação, sendo que os dados direcionaram as 

discussões da pesquisa. Lembrando que, os resultados dessas entrevistas são qualitativos, ou 

seja, não irá conter um número determinado de entrevistados que representará uma 

porcentagem do total de habitantes do setor. 

O roteiro da entrevista foi separado em cinco partes, sendo elas: 1) Perfil do 

participante; 2) Informações do imóvel; 3) Informações sobre o (a) morador (a) e seu 

cotidiano; 4) Informações sobre a convivência do (a) morador (a); 5) Informações sobre a 

percepção do (a) morador (a) acerca da paisagem urbana composta em seu bairro.  

Vale ressaltar que, todos os moradores que participaram das entrevistas não foram 

identificados, sendo uma exigência do comitê de ética, e, também, para preservar a identidade 

de cada pessoa. Dessa forma, foram criados códigos para poder destacar as falas de cada um, 

sendo eles: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 e M8. A entrevista se deu forma qualitativa a fim 

de buscar as informações sobre a compreensão de paisagem urbana dos moradores 

entrevistados.  

A partir da pesquisa de campo para coleta de imagens, foi possível identificar que as 

rugosidades estão presentes na paisagem urbana jataiense no Centro Histórico, visto que, essa 

área foi onde ocorreram as primeiras ocupações do núcleo urbano, o que explica a presença de 

construções de séculos passados.  

Também na pesquisa de campo, por meio das entrevistas realizadas com os 

moradores do respectivo bairro, foram obtidas informações que mostram a riqueza da 

sabedoria das pessoas. A paisagem, enquanto conceito geográfico, aborda sobre a diversidade 

de formas que compõe o espaço, e, nas falas dos entrevistados constam diferentes olhares 

sobre esse conceito. 
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CAPÍTULO 1 – PAISAGEM E PAISAGEM URBANA NA PERPSPECTIVA GEOGRÁFICA 

 

“A paisagem, e isso são comuns às definições, é 

resultante de interação entre seus componentes, a saber, clima, relevo, redes 

hidrográficas, solos, substrato geológico, cobertura vegetal (componentes 

físicos, e bióticos regidos pelas forças físico-químicas que dinamizam a 

natureza), além do Homem que se impõe sobre a dinâmica natural 

conduzido por uma dinâmica social, permeada de valores histórico-

culturais”. 

(Venturini, 2008) 

 
 

1.1 A Paisagem na Geografia: considerações teóricas  

Por ser um tema amplo e com várias interpretações, a paisagem não é um conceito 

exclusivo da Geografia, porém, sempre teve e ainda tem relevância na pesquisa da ciência 

geográfica. Antes de iniciar a discussão acerca desse tema, destaca-se que na Geografia 

tradicional positivista, o que se levava em consideração no conceito de Paisagem era a 

questão natural, que não havia intervenção humana. Para Luchiari (2001, p. 16) as análises da 

paisagem nesse contexto ―sempre estiveram expostas à objetivação analítica do tipo 

positivista, o que comprometeu, durante muito tempo, uma explicação cultural mais 

aprimorada‖. 

 Nesse sentido, observa-se que a Geografia Tradicional prioriza estudos com 

abordagem de hipóteses e de valores matemáticos quantitativos, fazendo com que a questão 

das relações sociais, como um todo, fosse quase que desprezada. Com as constantes 

transformações no mundo, houve a necessidade de estudar o meio social e os impactos que 

este causava/causa no ambiente. Por isso, os estudos sociais começaram a ganhar espaço na 

academia, inserindo neste contexto, a Geografia. Essa visão crítica na ciência geográfica 

trouxe consigo uma abordagem do método dialético, enfatizando os contextos sociais e 

deixando um pouco de lado o método quantitativo.  

Lembrando que, o que aconteceu foi que os estudos sobre a sociedade começaram a 

ser valorizados, e talvez isso seja interpretado como ―exclusão‖ do tradicionalismo 

geográfico, o qual contribuiu para a consolidação dessa ciência, além de ser utilizado até os 

dias de hoje pelos pesquisadores que trabalham em uma concepção positivista. Dessa forma, é 

possível salientar que, atualmente, a paisagem na Geografia é abordada pelos geógrafos de 

acordo com seu método de pesquisa, ou seja, cabe ao pesquisador definir os elementos da 

paisagem que irá compor em seu trabalho, sejam eles aspectos físicos ou sociais. De acordo 

com Pereira (2013, p. 36) 
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Há na Geografia um tratamento dicotômico sobre o conceito de paisagem, 

apesar de se tentar unir as duas grandes áreas dessa ciência, quais sejam: a 

Geografia Física e a Geografia Humana. Alguns geógrafos tendem a 

trabalhar a paisagem do ponto de vista natural; já outros a discutem a partir 

da ação antrópica nesse quadro natural, quer dizer, levam a cultura em 

consideração ao se trabalhar com esse tema. 

 

Nesse sentido, é possível afirmar que a paisagem se destaca na ciência geográfica 

desde seus primórdios, e, ao longo dos anos, vem sendo um conceito de análise que contém 

variadas formas de estudo. Para Venturini (2008, p. 49) 

O termo paisagem e suas derivações (unidade de paisagem, domínio de 

paisagem, paisagem antropizada, cultural, entre outras) tem sido utilizado 

com uma certa facilidade, sendo bastante frequente nos trabalhos de pesquisa 

em Geografia. Essa facilidade advém do fato de haver diversas definições de 

paisagem, o que atribui ao termo uma certa flexibilidade. É um termo 

maleável e polissêmico cujo significado pode sem maiores problemas 

caracterizar qualquer área de estudo em qualquer escala de trabalho, 

obviamente dentro de um dimensionamento territorial aceito pela Geografia. 

 

A partir de uma visão crítica acerca do espaço, pode ser afirmado que a paisagem 

não é composta apenas por aquilo que está à frente dos olhos, ou tudo aquilo que se vê, mas 

também pelo que se esconde, na sua essência. Segundo Souza (2013, p. 46) ―a paisagem é 

uma forma. Uma aparência. O conteúdo por trás da paisagem pode estar em consonância ou 

em contradição com essa forma e com o que ela, por hábito ou ideologia, nos sugere‖. 

 Nessa perspectiva, para escolher a paisagem como principal conceito para a pesquisa, 

é necessário usá-lo de uma forma dinâmica, com diversas escalas de tempo e de níveis de 

observação. Para Santos (2007, p. 54) 

A paisagem nada tem de fixo, de imóvel. Cada vez que a sociedade passa 

por um processo de mudança, a economia, as relações sociais e políticas 

também mudam, em ritmos e intensidades variados. A mesma coisa acontece 

em relação ao espaço e à paisagem que se transforma para se adaptar às 

novas necessidades da sociedade. 

  

Dessa forma, a paisagem configura-se em um espaço dinâmico, que, conforme for 

mudando os tempos, ela se transforma de acordo com as necessidades da sociedade. Todavia, 

tal paisagem possui, em um único espaço, contradições, tempos, formas, cores e aparência em 

geral diferentes. Luchiari (2001, p. 19) ressalta que a paisagem é, ao mesmo tempo, ―ancorada 

no solo, modelada pelas transformações naturais e pelo trabalho do homem, e, acima de tudo, 

objeto de um sistema de valores construído historicamente e apreendido diferentemente no 

tempo e no espaço, pela percepção humana‖.  
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Seguindo essa concepção, é possível dizer que estudar a paisagem é um desafio que 

abrangerá a compreensão das transformações ocorridas no espaço, bem como sua 

dinamicidade. Razaboni (2008, p. 05-06) destaca que,  

Por todas as questões postas, evidencia-se a importância da leitura da 

paisagem para interpretação e compreensão do mundo que vivemos. No 

entanto, não parece que seja esta uma tarefa simples, visto que a paisagem é 

dinâmica como a sociedade que nela vive, sofre, portanto, um constante 

processo de transformação. Para decodificá-la, torna-se necessário identificar 

os fatores que provocam as alterações mais intensas. 

 

 De acordo com os estudos de Milton Santos (2007, 2014), a paisagem é o resultado 

de uma acumulação de tempos, e que pode ser caracterizada como natural ou artificial. A 

paisagem natural é aquela que não tem alterações feitas pelo ser humano; já a paisagem 

artificial é composta por ações antrópicas. Sendo assim, Santos (2014, p. 71) afirma que 

 

A paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem; já, 

grosseiramente, podemos dizer que a paisagem natural é aquela ainda não 

mudada pelo esforço humano. Se no passado havia paisagem natural, hoje 

essa modalidade de paisagem praticamente já não existe. Se um lugar não é 

fisicamente tocado pela força do homem, ele é, todavia, objeto de 

preocupações e de intenções econômicas ou políticas. Tudo hoje se situa no 

campo de interesse da história, sendo, desse modo, social. 

  

 Desse modo, a paisagem passa por constantes transformações e possui inúmeras 

formas naturais e artificiais, tornando-a heterogênea. Nesse sentido, Santos (2014, p. 75) 

destaca que ―suscetível a mudanças irregulares ao longo do tempo, a paisagem é um conjunto 

de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos representativos 

das diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o espaço‖. 

 Nessas perspectivas, ressalta-se que a paisagem está em constante mudança e que, 

para analisá-la é preciso considerar diferentes tempos e formas que a compõe, e, além disso, 

ela se modifica de acordo com as necessidades da sociedade. Nessa lógica, as alterações dos 

usos de determinados espaços compõem a forma heterogênea da paisagem. Uma casa de 

estrutura colonial que se transformou em museu, um casarão do século XVIII que foi 

demolido dando lugar a um edifício moderno, dentre outros, são exemplos de tais 

modificações. Para Santos (2007, p. 54) ―a paisagem, assim como o espaço, altera-se 

continuamente para poder acompanhar as transformações da sociedade. A forma é alterada, 

renovada, suprida para dar lugar a uma outra forma que atenda às necessidades novas da 

estrutura social‖.  
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 De acordo com essa lógica, afirma-se que a paisagem engloba, também, aspectos 

culturais, os quais, são demonstrados por meio de formas, cores, estruturas arquitetônicas, 

arte, dentre outros modos de expressão. Nesse sentido, Pereira, (2013, p. 40) menciona que ―é 

evidente que cada ser humano vê a paisagem com o seu próprio olhar, de acordo com a 

cultura e a relação com a produção. Cada ser humano, ao fazer uma leitura interpretativa desta 

ou daquela paisagem, observa o seu mundo vivido‖. Pensando nessa relação do indivíduo 

com o meio e da percepção do mesmo sobre seu lugar, a presente pesquisa tem como objetivo 

compreender a visão dos moradores do Centro Histórico da cidade de Jataí acerca da 

paisagem do local em que vivem cotidianamente.  

 A diversidade de elementos que compõem a paisagem faz parte do processo histórico 

do local, além de demonstrar as transformações ocorridas nesta ao longo dos anos. Dessa 

forma, Luchiari (2001, p. 13) ressalta que, ―tomada pelo indivíduo, a paisagem é forma e 

aparência. Seu verdadeiro conteúdo só se revela por meio das funções sociais que lhes são 

constantemente atribuídas no desenrolar da história‖.  

 Nessas perspectivas, é possível constatar que buscar a essência da paisagem é 

primordial para compreender seus processos de mudanças, bem como, identificar suas 

representações simbólicas. Para melhor esclarecer tal representação da paisagem, Guimarães 

(2002, p. 118) afirma que  

A paisagem em suas múltiplas faces mescla-se com a vida, com o sonho, 

com o desejo de cada cultura, enquanto um único corpo. E então, novamente 

fragmenta-se para envolver uma gênese de atitudes e condutas, de formas e 

símbolos, de ciclos, movimentos, ritmos, de agir e não-agir — paisagens de 

um mundo fragmentado, plural, porque vivenciado sob diferentes cadências 

temporais [...] Paisagem crivada no tamis de nossas experiências e 

percepções, transformada em lugares, em imagens fragmentárias de 

universos culturais, paradoxos de percepções, experiências e valores, enfim 

de cosmovisões. 

 

 A paisagem é considerada algo material, que traz consigo formas diversificadas, 

porém, é por meio dela que é possível ver as várias manifestações culturais e sociais que 

ocorrem em um determinado local. De acordo com Luchiari (2001, p. 14)  

[...] em cada época, o processo social imprime materialidade ao tempo, 

produzindo formas/paisagens. As paisagens construídas e valorizadas da 

sociedade revelam sua estrutura social e conformam lugares, regiões e 

territórios. A paisagem é materialidade, mas é ela que permite à sociedade a 

concretude de suas representações simbólicas. 
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 Dessa forma, as representações simbólicas também são parte importante da 

paisagem, mostrando que este conceito de análise geográfica possui diversas formas de 

análise, não somente aquela abordagem da Geografia Tradicional em que se consideravam os 

aspectos naturais, sem a interferência do ser humano.  

 A paisagem se destaca por possuir elementos de tempos diferentes, ou seja, ela é 

composta pelos processos de transformações espaciais que ocorrem ao longo dos anos. Santos 

(2007, p. 60) afirma que  

[...] a noção de tempo é fundamental. A sociedade é atual, mas a paisagem, 

pelas suas formas, é composta de atualidades de hoje e do passado. A noção 

de escala é igualmente importante, pois, se o espaço é total, a paisagem não 

o é. Não se pode falar de paisagem total, pois o processo social que daí 

resulta é variado. Formas e idades diferentes com finalidades e funções 

múltiplas são organizadas e dispostas de múltiplas maneiras. Cada 

movimento da sociedade lhes atribui um novo papel. 

 

 As manifestações culturais fazem parte deste movimento da sociedade, que, 

consequentemente, construirão a paisagem. Por isso, é importante considerar a essência do 

material para compreender o mundo em que o ser humano está inserido. Desse modo, Pereira 

(2013, p. 42) ressalta que  

A construção da paisagem não é apenas econômica, ela está cheia de outros 

elementos ―invisíveis‖ que se encontram nas entrelinhas de sua própria 

produção. Ela elenca a cultura do lugar e do mundo exterior ao lugar. Ela 

comporta sentimentos éticos, estéticos, relação do homem com o meio 

ambiente onde vive e todas as técnicas disponíveis e acessíveis à própria 

construção espacial do lugar assim compreendido. 

  

 É importante ressaltar que, a representação da paisagem é, além daquela natural, 

resultado dessas relações com o meio. Ainda segundo Pereira (2013, p. 42)  

É preciso utilizar a ciência a que se está trabalhando (seja ela Geografia, 

Arquitetura e Urbanismo, Sociologia, Antropologia, Etnografia, etc.), mas, 

também, levar em consideração o ―mundo‖ imaginário de quem construiu 

essa paisagem ora estudada. Esse mundo ―imaginário‖ de quem construiu 

esta ou aquela paisagem, como já afirmamos anteriormente, depende do 

mundo de suas técnicas, sua economia, sua cultura (aí podemos elencar 

várias manifestações culturais que compõe este cenário estudado, incluindo a 

ideologia dominante e também a ideologia dominada – mesmo porque há 

confrontos ideológicos na produção do espaço geográfico – crenças 

religiosas etc.), sua ética, estética e, principalmente, de sua sociabilidade. 

Ninguém é uma ilha, portanto, não vive sozinho e nem faz nada sozinho. 

Toda a paisagem é uma construção individual/coletiva. O indivíduo se expõe 

na paisagem construída coletivamente. 
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 Desse modo, pode-se constatar que a paisagem não é apenas um objeto, ela também 

produz um mundo de significados visíveis e invisíveis. Um exemplo de paisagem que contém 

essas características é a paisagem urbana. Nela, é possível identificar as diversas formas de 

como os sujeitos com ela se relacionam. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como 

foco principal a paisagem urbana, a qual, de acordo com Corrêa (2005, p. 145), ―apresenta, 

simultaneamente, várias características que interessam ao geógrafo. É fragmentado e 

articulado, reflexo e condição social, e campo simbólico de lutas‖, ou seja, a análise da 

mesma é importante para compreender de que forma essas relações sociais contribuem para a 

construção e/ou transformação da paisagem. 

 

1.2 Paisagem Urbana e seus elementos  

A partir dessa perspectiva sobre a paisagem e sua dinâmica, é possível citar a 

paisagem urbana como um exemplo das transformações espaciais que vêm ocorrendo nos 

últimos tempos. Para Carlos (2009, p. 38) ―a paisagem não é só produto da história, como 

também reproduz a história, a concepção que o homem tem e teve do morar, do habitar, do 

trabalhar, do comer e do beber, enfim, do viver‖. 

 A paisagem urbana reflete um conjunto de objetos que têm idades diferentes, 

mostrando a heterogeneidade do espaço da cidade. Portanto, pode-se dizer que é a 

representação das relações sociais reais que a sociedade cria, em cada momento do seu 

processo de desenvolvimento. Na cidade, encontram-se diferentes construções, espaços 

públicos, comércios, bairros, dentre outras características que são visíveis na paisagem. Carlos 

(2009, p. 35) aponta que 

[...] podemos perceber que essas construções não são iguais do ponto de 

vista arquitetônico, datam de tempos diferentes. Há bairros mais novos e 

mais velhos. Há prédios de pastilha, outros envidraçados. A dimensão de 

vários tempos está impregnada na paisagem da cidade. É o ritmo de vida. O 

modo de expressão da vida na cidade. Ruídos diversos.  

  

 A diversidade no espaço urbano é resultado das ações humanas diante de suas 

necessidades. Em um mesmo espaço, é possível observar uma paisagem contraditória e 

complexa, onde bairros ―pobres‖ e ―ricos‖ são separados por um muro, ou uma rua. Na cidade 

é possível encontrar construções modernas ao lado de construções de quase um século.  

Segundo Corrêa (2005, p. 150), o espaço urbano  
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[...] é também o lugar onde os diferentes grupos sociais vivem e se 

reproduzem. Isso envolve, de um lado, o cotidiano e o futuro. De outro, 

envolve crenças, valores, mitos, utopias e conflitos criados no bojo da 

sociedade de classes e em parte projetados nas formas espaciais: 

monumentos, lugares sagrados, uma rua especial, uma favela, lugares de 

lazer etc. Formas espaciais em relação às quais o homem desenvolve 

sentimentos, cria laços de afeição ou delas desgosta, atribui-lhes a 

propriedade de proporcionar felicidade ou status, ou associa-as a dor ou 

pobreza. 

 

Nessa perspectiva, a paisagem urbana se torna algo simbólico, que traz consigo 

diversas características de diferentes povos, além de estar em constante transformação. Como 

menciona Carlos (2009, p. 50) ―a paisagem traz as marcas de momentos históricos diferentes 

produzidos pela articulação entre o novo e o velho‖, ou seja, tudo é construído conforme as 

necessidades da sociedade e, tais construções, são registros importantes para desvendar o 

passado e compreender o futuro. Dessa forma, por exemplo, é possível citar as estruturas 

arquitetônicas coloniais que podem ser encontradas nas cidades até os dias atuais, podendo ser 

chamadas, segundo Milton Santos (2014a, 2014b), de rugosidades, sendo um termo que se 

refere àqueles locais do passado que foram, de certo modo, preservados e se configuram na 

paisagem urbana do tempo presente.  

A presença dessas rugosidades na paisagem urbana revela que, em cada lugar o 

tempo atual se defronta com o tempo passado, cristalizado em formas (SANTOS, 2014a). 

Conforme vai passando o tempo, e o modo de viver da sociedade se modificando, a paisagem 

ganha novas cores e matizes, novos elementos e é reproduzida de acordo com as necessidades 

humanas. (CARLOS, 2009)  

Nesse contexto diversificado, destacam-se os elementos que compõem a paisagem 

urbana, sendo eles os fixos e os fluxos. Para Carlos (2009, p. 40), ao analisar a paisagem 

urbana ―depreende-se dois elementos fundamentais: o primeiro diz respeito ao ‗espaço 

construído‘, imobilizado nas construções; o segundo diz respeito ao movimento da vida‖. 

Além das estruturas arquitetônicas, coloca-se, também, a questão o fluxo de pessoas, pois este 

também influencia na formação da paisagem. Por exemplo, uma avenida é bastante 

movimentada durante o dia e à noite ela é praticamente vazia. Temos, então, diferentes 

paisagens a serem analisadas. Claro que este é um dos tantos exemplos que poderiam ser 

citados também.  

 Desse modo, Carlos (2008, p. 49) destaca sobre tal dinâmica da paisagem que, 

―dependendo da hora do dia, ou do dia da semana, a observação de uma determinada 
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paisagem vai mostrar um determinado momento do cotidiano da vida das pessoas que moram, 

trabalham e se locomovem num determinado lugar. É o tempo da vida‖.  

 Esses elementos constroem a paisagem urbana de forma que ela seja representada 

não só por aquilo que é possível encontrar à frente dos olhos. Ela é um misto de aspectos 

físicos e humanos que interagem entre si. Ela é cultura, modo de vida, questões ambientais, 

dentre outras características. Ela é contraditória. Além desses exemplos, Corrêa (2005, p. 148) 

destaca que 

É conveniente lembrar, contudo, que o espaço urbano é um reflexo tanto de 

ações que se realizaram no presente, como também daquelas que se 

realizaram no passado e que deixaram suas marcas impressas nas formas 

espaciais presentes. Nesse sentido o espaço urbano pode ser reflexo de uma 

sequência de formas espaciais que coexistem lado a lado, cada uma sendo 

originária de um dado momento. 

 

Todas as relações sociais compostas no espaço urbano refletem nas formas da 

paisagem que nele irá compor. Nesse sentido, Damiani (2002, p. 161) afirma que ―é preciso 

incorporar ao espaço urbano a crítica da vida cotidiana, que põe acento na reprodução das 

relações sociais‖. Ou seja, para compreender a paisagem urbana, é preciso também analisar as 

relações sociais que ali estão configuradas naquele espaço. É a união dos contrários presente 

no mesmo lugar que resultará a complexidade presente na cidade.  

Tudo aquilo que se vê na paisagem pode ser interpretado de diferentes formas pelos 

indivíduos, nesse sentido, Santos (2014, p. 68) afirma que nossa tarefa é a de ―ultrapassar a 

paisagem como aspecto para chegar ao seu significado‖. Por isso, tomar a paisagem, 

especificamente a paisagem urbana, como principal conceito de uma pesquisa é bastante 

desafiador, uma vez que, ao analisá-la, deve-se ter olhos atentos ao que se vê e a pensar 

criticamente o que está por trás disso, como menciona Santos (2014, p. 69) é preciso 

―alcançar a essência do fazer geográfico‖.  

É possível encontrar tal essência nas transformações do espaço em que os seres 

humanos vivem. Em Jataí, por exemplo, não foi somente o campo que se modernizou a partir 

da década de 1970, como também a cidade acompanhou este processo pelo fato do aumento 

da migração campo-cidade, mudando suas formas e estruturas arquitetônicas. Além do 

―velho‖ dando lugar ao ―novo‖, há também as funções dos locais que foram se modificando – 

como um casarão que se transformou em uma loja de artesanato, por exemplo –, as ruas que 

foram sendo asfaltadas, a inserção dos postes de energia elétrica, dentre outros aspectos. 

Dessa forma, Melo (2003, p. 54) explica que  
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A cidade de Jataí passou, ao longo dos últimos trinta anos, pela 

diversificação dos serviços e profissionais e ampliação nos fluxos de trocas. 

A cidade se re-estruturou, em função das novas demandas, para a efetivação 

da produção agrícola moderna. 

 

Essa dialética que compõe a paisagem do espaço urbano demonstra os contrastes do 

―novo‖ com o ―velho‖ em um mesmo espaço, o fluxo de pessoas que muda com o passar das 

horas, os diferentes modos de viver e as diferentes necessidades dos indivíduos. A cidade é 

essa heterogeneidade. Conforme Santos (2014, p. 73) ―uma paisagem é uma escrita sobre a 

outra, é um conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes 

momentos‖.  

A paisagem das cidades se modifica conforme a necessidade da sociedade. O que 

antes era um casarão do período colonial, hoje, aos olhos do sistema capitalista, pode não 

gerar ―lucro‖ desejado, por isso, muitas vezes a história dos locais são deixadas de lado, 

dando lugar ao o que se chama de ―novo‖ – uma construção moderna, por exemplo, que 

gerará lucro para o dono do imóvel. E, assim, a paisagem urbana se transforma, configurando-

se de acordo com o que está proposto no atual sistema capitalista.  

É preciso ir além da forma e da aparência da paisagem e, assim, alcançar a sua 

essência, a contradição e o movimento que estão por trás dela. A paisagem deve ser estudada 

para compreender o mundo e enxergar não só aquilo que está diante dos olhos.  

 

1.3 As rugosidades contam história: exemplos encontrados na paisagem urbana da 

cidade de Jataí (GO)  

 

As rugosidades podem ser encontradas na paisagem urbana das cidades como forma 

de demonstrar o processo histórico de transformação socioespacial de uma estrutura urbana. 

De acordo com Santos (2014, p. 140) o uso deste termo serve para identificar  

[...] ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que 

resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas 

se substituem e acumulam em todos os lugares. As rugosidades se 

apresentam como formas isoladas ou como arranjos.  

 

 As rugosidades mostram parte do que era composto no passado e revelam 

combinações que eram características em certo tempo e lugar. Nessa perspectiva, analisar a 

paisagem das cidades é uma importante forma para estudar as transformações socioespaciais 

de um determinado local.  
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 Dessa forma, por meio dos dados coletados, foi possível identificar que as 

rugosidades presentes na paisagem urbana jataiense, principalmente no Setor Centro 

Histórico, visto que, essa área foi onde ocorreram as primeiras ocupações do núcleo urbano, o 

que explica a presença de construções de tempos passados, sendo essas formas isoladas, que 

estão sendo utilizadas como museus, principalmente. Tais construções são destacadas por 

terem características coloniais, e, de acordo com Pinto Júnior, Menezes e Silva (2012, p. 31) 

―essas casas urbanas seguiram, de modo geral, a tipologia das casas térreas bastante comuns 

em todo Brasil, muitas vezes aproveitando o desnível do terreno para porões ou depósitos‖.  

 As estruturas arquitetônicas com características coloniais dos séculos XIX e XX 

possuem suas particularidades, como, por exemplo, as fachadas com grandes portas e janelas, 

a ausência de muros separando uma casa da outra, dentre outras. De acordo com Pinto Júnior, 

Menezes e Silva (2012, p. 31), ―a formação da arquitetura residencial no sudoeste de Goiás 

seguiu o esquema básico configurado a partir da colonização no Brasil. A particularidade de 

Jataí se revela na identificação das influências que configuram tanto sua arquitetura quanto 

seu espaço urbano‖. 

A partir dessas considerações, é possível afirmar que, ao longo dos anos, houve 

diversas transformações na paisagem da cidade, pois, tudo se modifica de acordo com as 

necessidades da sociedade. Para Santos (2008, p. 36) ―o espaço, considerado como um 

mosaico de diferentes eras sintetiza, de um lado, a evolução da sociedade e explica, de outro 

lado, situações que se apresentam na atualidade‖.  

Nesse sentido, a partir do trabalho de campo, foi possível identificar a presença de 

algumas rugosidades na cidade de Jataí (conforme mapa 2). É importante ressaltar que, 

durante a coleta dos dados foram observados vários aspectos que compõem a paisagem na 

qual estão inseridos esses contrastes do ―velho‖ com o ―novo‖, como por exemplo, como são 

as construções, as ruas e o fluxo de veículos e pedestres, na área de estudo. Também foi 

investigado sobre o histórico da funcionalidade das construções antigas.  
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Mapa 2 – Jataí: Localização dos pontos identificados como rugosidades em 2019. 

 
Fonte: IBGE, 2012. SIEG, 2012. SIEG, 2017. Organização: MORAIS, B. de L, 2019. 

 

Na Avenida Moisés Santana, no Centro Histórico, está situada a Academia Jataiense 

de Letras (fotografias 1 e 2). Este casarão, construído no final do século XIX, é uma das 

primeiras residências de Jataí, a qual, pertenceu a José Manoel Vilella, conhecido como o 

grande fundador da cidade. Com o passar dos anos, sua função foi se modificando, além de 

casa, a construção também foi colégio e hoje em dia é a sede da Academia Jataiense de 

Letras. Nota-se que foram feitas adaptações em sua estrutura para poder preservar a 

construção. Uma observação interessante constatada é que as casas (conforme a fotografia 2) 

possuem uma estrutura sem recuo do terreno e com ausência de garagem, sendo algo 

característico da arquitetura colonial, o que se destaca como diferencial entre as formas 

arquitetônicas da contemporaneidade. 

 

 

 

 

Rodovias 
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Fotografia 1 – Jataí: Centro Histórico: Academia Jataiense de Letras, 2018.                    

         
Fonte: PAIVA, P. B, 2018 

 

 

 

Fotografia 2 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Avenida Moisés Santana, sentido Rua José   Pereira 

Rezende, 2018. 

         
Fonte: PAIVA, P.B, 2018.                                      . 

                                                                                            

                                                                                                                          
Na Rua José Manoel Vilella, no mesmo setor, está situado um casarão (fotografias 3 

e 4). Não existem muitas informações acerca desta construção, porém, ela possui traços das 

construções que eram feitas em séculos passados. Percebe-se que a aparência do casarão está 

um pouco deteriorada. Não foram feitas alterações em sua arquitetura, pois, observa-se que a 

mesma foi mantida. É importante ressaltar que há uma escola estadual em frente a esta 

construção, dando um contraste maior entre essas duas arquiteturas de épocas diferentes. Na 
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fotografia 3, é possível ver que atrás da construção há um edifício com características 

modernas, apresentando um contraste arquitetônico de diferentes tempos. 

 
Fotografia 3 – Jataí: Centro Histórico: Casarão na Rua José Manoel Vilella, 2018.  

 
Fonte: PAIVA, P. B, 2018.                                                                                       

          

 

Fotografia 4 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Rua José Manoel Vilella, sentido Avenida Moisés 

Santana, 2018. 

 
 Fonte: PAIVA, P. B, 2018                                 

 

 

Na mesma rua, também está localizado o Museu Histórico de Jataí – Francisco 

Honório de Campos (fotografias 5 e 6), um importante edifício do ano de 1885. Este prédio 

era residência do Francisco Honório de Campos, que também foi um dos primeiros moradores 

da cidade, e com o passar dos anos, as funções foram se alterando. Este local já foi, além de 

casa, escola e espaço de cultura. Atualmente possui a função de Museu Histórico, e sua 
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estrutura sempre passa por adaptações a fim de preservá-la, visto que, este casarão é 

considerado um dos mais importantes da cidade e o mais conhecido.  

 

Fotografia 5 – Jataí: Centro Histórico: Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos, 2018.             

         
Fonte: PAIVA, P.B , 2018 

   

 

Fotografia 6 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Rua José Manoel Vilella, sentido Avenida Brasil, 2018.    

  
Fonte: PAIVA, P.B, 2018.                                        .                                                                   

  

 Na Avenida Brasil, está localizada a Escola Municipal de Música – Nestor Garcia de 

Assis (fotografias 7 e 8). Quando este prédio foi construído, no final do século XIX, nele 

funcionou a primeira sede da Prefeitura Municipal de Jataí, e hoje, é a Escola Municipal de 

Música. É pertinente lembrar que ela está localizada em uma importante avenida da cidade, 

onde existe forte influência do comércio. 
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Fotografia 7 – Jataí: Centro Histórico: Escola Municipal de Música Nestor Garcia de Assis, 2018.                                                

      
Fonte: PAIVA, P.B, 2018. 

 

 

Fotografia 8 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Avenida Brasil, sentido Avenida Goiás, 2018. 

        
Fonte: PAIVA, P.B, 2018.                                           

.                                          

           

Também situada na Avenida Brasil, está a Casa do Artesão (fotografias 9 e 10). Este 

prédio está localizado em frente à Escola Municipal de Música. Uma importante construção 

do ano de 1910 que tinha a função de residência de um farmacêutico, além de ser também 

uma farmácia e um laboratório. Atualmente, possui a função de Casa do Artesão, em que há 

venda de produtos artesanais feitos por artesãos da cidade de Jataí.  
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Fotografia 9 – Jataí: Centro Histórico: Casa do Artesão, 2018.                         

      
Fonte: PAIVA, P.B, 2018. 

 

 

Fotografia 10 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Avenida Brasil, sentido Avenida Goiás, 2018. 

 
 Fonte: PAIVA, P.B, 2018.                                          

 

 

Na Rua Castro Alves localiza-se o Museu de Arte Contemporânea de Jataí 

(fotografias 11 e 12), o qual, se situa próximo ao Centro Histórico. Este edifício foi construído 

no ano de 1893, por um libanês chamado Alexandre Gabriel Alfaix, que era um importante 

representante comercial nesta época, a fim de ser uma loja para atender os fazendeiros da 

cidade e da região. Além disso, também se tornou moradia de sua família, e, atualmente, é um 

dos patrimônios da cidade sendo um Museu de Arte Contemporânea, o qual, faz exposições 
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de artistas locais, regionais e nacionais, e diversos festivais e workshops para a população. Ao 

longo dos anos, são feitas adaptações em sua estrutura a fim de conservá-la. Este casarão é 

muito conhecido na cidade por ter uma localização que favorece sua visualização, visto que 

ele se encontra em um setor próximo ao centro da cidade. 

 

Fotografia 11 – Jataí: Centro Histórico: Museu de Arte Contemporânea  de Jataí, 2018.                                        

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2018 

 

 

Fotografia 12 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da rua Castro Alves, sentido Rua Zeca Lopes, 2018.  

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2018.            
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É possível afirmar que a paisagem se transforma de acordo com as necessidades da 

sociedade. As funções dos lugares também se modificam do mesmo modo. Dessa forma, 

destaca-se que, conforme Pinto Júnior, Menezes e Silva (2012, p. 41) ―infelizmente, muitos 

desses edifícios foram demolidos ou descaracterizados profundamente‖, pois, é possível 

verificar que existe certo descaso do poder público com essas grandes estruturas históricas na 

cidade, visto que, as transformações na paisagem acontecem de acordo com a demanda do 

capital. 

Apesar dos impasses que essas construções de tempos passados enfrentam, é 

pertinente dizer que a diversidade de contrastes arquitetônicos dessas, ocupando o mesmo 

espaço que as construções da era moderna e tecnológica, é exemplo de que essas rugosidades 

estão ali presentes, resistindo, em meio a tantas transformações que vão surgindo conforme os 

anos vão se passando.   

Dessa forma, a paisagem urbana é um grande exemplo das transformações espaciais 

que vêm ocorrendo nos últimos tempos, e que, a partir dessa dinamicidade existente no 

espaço urbano é que se considera possível encontrar tais rugosidades. 

Nesse sentido, foi identificada a presença das rugosidades na paisagem da área de 

estudos, sendo elas estruturas arquitetônicas e históricas importantes para a compreensão do 

processo de transformação socioespacial. Ao mesmo tempo em que o atual sistema capitalista 

incentiva, de certa forma, os processos de contato entre culturas e economias diversificadas, 

também contribui para o surgimento de diversas formas e funções de locais, e que muitas 

vezes resultam na construção de novas referências simbólicas ou mesmo da reelaboração de 

antigas. Por isso a paisagem se modifica de acordo com as necessidades da sociedade, a qual 

está em constante movimento e transformação. 

Com esses aspectos da paisagem urbana é que, destaca-se a importância de estudar a 

conceito geográfico de paisagem a fim de investigar as várias formas de manifestações sociais 

dos indivíduos e suas relações de afetividade e pertencimento em um determinado espaço. 

Dessa forma, é possível afirmar que a paisagem pode ser vista de diferentes perspectivas pelos 

indivíduos, fazendo com que se possa entender o lugar e como os sujeitos se identificam com 

ele.  
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CAPÍTULO 2 – O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE JATAÍ (GO) E SUAS 

CARACTERÍSTICAS  

 

“Parte-se do entendimento de que o Cerrado não é composto apenas de 

biodiversidade, mas também da sociodiversidade e que, por conseguinte, 

não foram apenas as suas riquezas naturais e biológicas que sofreram 

alterações, mas a cultura e a memória dos povos que ali habitavam. O que 

era rural transformou-se em agrícola alterando, desta forma, as estruturas 

materiais e as socioespaciais em um período histórico denso e curto”. 

(PELÁ e CASTILHO, 2010) 

 

2.1 Desenvolvimento socioespacial de Jataí a partir da década de 1970 

 

Para início da discussão deste capítulo é importante explicar o porquê de escolher o 

desenvolvimento socioespacial da cidade de Jataí (GO) a partir da década de 1970 como o 

recorte temporal da presente pesquisa. Esse período é destacado pela expansão da fronteira 

agrícola na região Centro-Oeste do Brasil, abrangendo o município de Jataí.  

A localização da cidade, bem como suas características de solo e relevo, fez com que 

Jataí fosse inserida no contexto da agricultura capitalista. Martins (2014, p. 91) menciona que  

Situado em área de relevo plano/ suavemente ondulado, no reverso da cuesta 

do Caiapó, com solos profundos, bem drenados e abundância em cursos 

d‘água, o município de Jataí acabou concentrando, juntamente com os 

municípios de Rio Verde, Santa Helena de Goiás e Chapadão do Céu, a 

maior parte dos investimentos em tecnologia para produção de grãos. 

 

Por ser uma área de Cerrado que possui condições para o plantio de monoculturas, 

principalmente a de grãos, é um grande atrativo para migrantes produtores agrícolas de outras 

regiões do Brasil, que, em sua maioria, são povos vindos do sul do país. De acordo com Silva 

(2005, p. 42) ―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.‖. 

Nesse sentido, a partir da década de 1970 a vegetação nativa do Cerrado, que, por sua 

vez, é caracterizada por possuir espécies diversificadas de fauna e flora, foi perdendo espaço 

para as grandes lavouras de monocultura de grãos, visando, assim, a lucratividade desses 

povos migrantes. Conforme Martins (2014, p. 100) tais migrantes foram atraídos 

[...] para o sudoeste goiano pelos baixos preços das terras e diversos 

incentivos governamentais, principalmente de crédito agrícola, tende a se 

tornar, nas próximas duas décadas, a nova elite econômica da região. Os 



39 
 

antigos posseiros, tratados como ―pioneiros‖ perdem cada vez mais espaço 

na cena econômica e política regional. 

 

Em decorrência do aumento da migração para o Sudoeste de Goiás, neste caso, para 

o município de Jataí, a estrutura urbana da cidade foi se modificando para que pudesse 

atender a demanda de pessoas que passaram a residir na área urbana. Dessa forma, a área de 

Cerrado passou, e ainda passa, por diversas transformações socioespaciais.  

Além desses migrantes vindos de outras regiões do país, com as novas tecnologias do 

campo, os Povos Cerradeiros que viviam nas zonas rurais do município tiveram que migrar 

para a cidade, obtendo, assim, uma maior expansão urbana. Esses Povos Cerradeiros, segundo 

Pelá e Castilho (2010, p. 54), 

 

[...] se referem aos sujeitos sociais trabalhadores/produtores que 

historicamente viveram nas áreas de Cerrado e constituíram formas de uso 

da terra a partir das diferenciações naturais-sociais expereneciando formas 

materiais e imateriais de trabalho, que denotam relações sociais de produção 

muito próprias e em acordo com as condições ambientais, resultando em 

múltiplas práticas socioculturais. 

 

Essa relação campo-cidade teve suas contribuições para o crescimento populacional 

em áreas urbanas de Cerrado a partir da década de 1970, podendo ser incluída a cidade de 

Jataí. De acordo com Silva (2005, p. 43) 

O crescimento da população urbana, entre 1970 e 2000 continuou 

aumentando, uma vez que na década de 1970 as pessoas residentes na  

cidade já eram maioria. Verifica-se um crescimento de aproximadamente 

157%, em detrimento da população rural que apresentou decréscimo nas três 

décadas consideradas, principalmente entre 1970 e 1980 (decréscimo de 

55%). Situação que coloca Jataí entre as duas cidades, no Sudoeste Goiano, 

com população urbana superior a 90%. 

 

Nesse sentido, observa-se a relevância do crescimento populacional urbano de Jataí a 

partir da década de 1970 em decorrência do avanço da fronteira agrícola que resultou em um 

elevado percentual de migrações para a cidade. Essas migrações foram favorecidas por 

programas governamentais que estimulavam, e estimulam até os dias atuais, a expansão 

agrícola no Cerrado. De acordo com Pelá e Castilho (2010, p. 62), essas mudanças que 

tiveram como objetivo 

[...] tornar o Cerrado produtivo e lucrativo alteraram de forma significativa a 

configuração socioespacial dos territórios. As antigas paisagens do Cerrado 

foram sendo modificadas e transformadas predominantemente em campos 

despovoados de gentes, mas povoados de densas técnicas, malhas, redes 
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representadas por meio das monoculturas (soja, cana-de-açúcar, eucaliptais e 

outros), agroindústrias, empreendimentos barrageiros etc. O solo que até 

então era considerado ―de baixa produtividade‖, com os incrementos 

técnicos científicos (calcários, máquinas agrícolas de última geração, pivôs 

etc.) se transformou em terra de primeira e, consequentemente, tornou-se um 

―paraíso‖ para a implantação do agronegócio. 

 

A modernização capitalista do território fez com que as migrações para as cidades se 

expandissem e se concretizassem, havendo aceleração do processo de urbanização. Segundo 

Oliveira e Soares (2014, p. 121) o maior ―crescimento da população urbana em relação à 

população total do país está diretamente relacionado com a presença da ciência, da técnica e 

da informação na remodelação do território, principalmente a partir da modernização do 

processo produtivo‖. 

Dessa forma, o espaço urbano jataiense começou a ganhar formas diferentes, e hoje 

se classifica como uma cidade média devido a seu papel na rede urbana estadual e a sua 

importância na economia nacional no que se refere à produção de grãos e, também, de cana-

de-açúcar. Nesse sentido, Sposito (2010, p. 52) explica que a expressão ―cidades médias‖ é 

adotada  

[...] como aquelas que desempenham papéis de intermediação no âmbito de 

sistemas urbanos simples ou complexos, o que as distingue das ―cidades de 

porte médio‖, que são aquelas, assim classificadas, em função de um dado 

tamanho demográfico, que, num determinado país, é considerado como 

médio segundo esta ou aquela classificação ou tipologia. A partir dessa ótica, 

as cidades médias desempenhavam papéis de intermediação entre as cidades 

pequenas e as cidades grandes e metropolitanas, no âmbito de uma mesma 

rede urbana.  

 

Dado essas circunstâncias, Jataí se insere nesse contexto por apresentar um nível de 

centralidade compatível com a variedade e complexidade de funções e papéis da rede urbana, 

fazendo com que ela se torne um elo entre cidades maiores e menores. Como afirma Sposito 

(2010), as cidades médias são também caracterizadas por sua posição geográfica, inserção na 

divisão regional do trabalho, funcionalidade econômica, distância de centros hierarquicamente 

mais importantes. Desse modo, Soares (1999, p. 55) afirma que 

 

O processo de globalização e o desenvolvimento tecnológico vêm 

redefinindo o papel das cidades denominadas médias ou intermediárias na 

organização urbana, tendo em vista sua vitalidade econômica, altas taxas de 

crescimento populacional e índices de qualidade de vida, porquanto são 

diferentes os níveis de integração dos lugares e, sendo assim, as cidades 

integram-se na rede urbana mundial com ritmos e intensidades diferentes, 
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em decorrência de aspectos que envolvem questões políticas, econômicas, 

sociais e culturais. 

 

Com os investimentos governamentais e a introdução de novas tecnologias, a região 

em que se situa a cidade possui reconhecimento por sua produção no campo, bem como sua 

atração de migrantes de diversas regiões do país, e, dessa forma, Jataí se consolida com 

importante função na rede urbana.  

Em Jataí está presente três rodovias federais, sendo elas BR-060, BR-158 e BR-364 

e, também, duas estaduais como a GO-184 e GO-050 (mapa 3), o que facilita no transporte de 

grãos e de outras produções agropecuárias. É importante destacar que dentre as três rodovias 

federais, uma delas, a BR-060, que liga Jataí à capital Goiânia e, também, à Brasília, foi 

duplicada, facilitando, então, os fluxos de produtos e de pessoas.  

 

Mapa 3 – Jataí: Localização das rodovias federais e estaduais na área urbana, 2018. 

 
Fonte: Polícia Militar. Organização: OLIVEIRA, Eliardo, 2018. 
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Como mencionado, Jataí é um município do interior de Goiás que se consagra no 

âmbito nacional pela grande produção de grãos, criação de gado, aves e suínos, e, nos últimos 

anos, no plantio de cana-de-açúcar.  

A cidade segue recebendo migrantes, não só pelo fato da expansão agrícola, como 

também, por ter três instituições de ensino superior públicas, e outras particulares, o que atrai 

um público grande de pessoas ligadas ao ensino, estudantes, professores e técnicos, 

contribuindo para o crescimento populacional e para a expansão da área urbana. Dessa forma, 

Silva (2018, p. 65-66) dá exemplos dessa consolidação de outro público de migrantes na 

cidade da seguinte forma: 

Na área da Educação, a cidade de Jataí conta com instituições de ensino de 

redes públicas e privadas, atendendo a todos os níveis. A cidade conta com 

três instituições públicas de ensino superior - o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Jataí, que oferta quatro 

cursos de nível superior e diversos cursos técnicos, a Universidade Federal 

de Goiás – Regional Jataí, com 25 cursos superiores de graduação, seis 

cursos de pós-graduação, sendo cinco de mestrado e um de doutorado, e a 

Universidade Estadual de Goiás, que oferece dois cursos de graduação –além 

de faculdades privadas, como o Centro de Ensino Superior de Jataí 

(CESUT), que oferece os cursos de Direito e Administração, e a Faculdade 

Jataiense (FAJA), que oferece o curso de Ciências Contábeis. No final do 

ano de 2017, recebeu uma nova faculdade, o Centro Educacional UNA, que 

conta com 11 cursos de graduação. Além dessas instituições, o município 

possui também quatro centros profissionalizantes. Essas instituições fazem 

com que muitos estudantes venham para Jataí e se instalem, consumindo 

bens e serviços e trazendo novas demandas e novos usos para o espaço 

urbano. 

  

 Sendo assim, o contexto urbano de Jataí foi se modificando por causa, tanto da 

modernização da agricultura, quanto do avanço ocorrido em seus setores de comércios e de 

serviços, o que atraiu ainda mais migrantes para residirem na cidade. Tais transformações 

socioespaciais do espaço urbano jataiense são exemplos de que a paisagem se modifica de 

acordo com as necessidades que vão surgindo na sociedade.  

 Nesse sentido, Lefebvre (1999, p. 51) menciona que ―a cidade, sendo ela mesma uma 

obra, reúne em si a produção de necessidades e prazeres que concedem sentido à produção. 

Nela também são produzidos, trocados e consumidos os bens‖. Desse modo, não somente a 

agropecuária capitalista ganha destaque na cidade no quesito econômico, como também, esses 

novos serviços. 

 O crescimento das prestações gerais de serviços é reflexo da transformação urbana 

gerada pelo crescimento populacional na cidade. A expansão de Jataí é destacada pelo 
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surgimento de novos setores, novos conjuntos habitacionais e novas construções – aqui 

incluindo o aumento da demanda de edifícios com mais de quatro andares. 

 Seguindo essa lógica do crescimento da malha urbana jataiense, o foco da presente 

pesquisa é utilizar um dos setores da cidade para compor a área de estudos, sendo ele, o 

Centro Histórico. Mas, por que esse local foi escolhido? Pelo fato de compor o núcleo 

original da cidade, de acordo com Melo (2003) (figura 1) e, por isso, possui várias 

características importantes para serem investigadas e analisadas por ser um local, assim como 

outros da cidade, que passou por transformações socioespaciais ao longo dos anos.  

 

Figura 1 – Jataí: Centro Histórico: Núcleo Original de Jataí, 1908. 

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

  

A área composta pelo setor aumentou, no entanto, algumas características ainda 

permanecem, como, por exemplo, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário e o Cemitério, o 

nome de algumas ruas foi modificado e, também, o local onde era o casarão da Câmara 

Municipal e Cadeia Pública, deu lugar à Praça Professor Maromba. O mapa 4 apresenta a 

configuração do ano de 2019 da representação do núcleo originário de Jataí, podendo ser 

observadas as características que aqui foram mencionadas, e, a figura 2, mostra a delimitação 

do núcleo originário e a configuração da área urbana em 2020. 
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Mapa 4 – Jataí: Centro Histórico: Representação do Núcleo Originário de Jataí e sua configuração atual, 2019. 

 
Fonte: IBGE, 2015. Prefeitura Municipal de Jataí, 2017. Organização: BRAZ, A.M, 2019. 
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Figura 2 – Jataí: Centro Histórico: Delimitação do Núcleo Originário e a configuração urbana em 2020. 

 
Fonte: Google Earth, 2020. Organização: SILVA, M.R, 2020. 
 

Levando em consideração esses aspectos, também pode-se afirmar que o Centro 

Histórico é um espaço que se destaca na cidade por ser considerado um local de 

multifuncionalidades, pois, é onde se concentra o setor de comércio e serviços variados, tais 

como lojas e bancos.  

Por ser onde originou-se a cidade, existem resquícios de construções de tempos 

passados, como, por exemplo, a presença de casarões. Essas são estruturas que  resistem ao 

tempo e aos processos de transformações do espaço que ocorrem de acordo com as 

necessidades do capital, tornando-as memórias do passado que concretizam as múltiplas faces 

da história da cidade de Jataí.  

 Nesse sentido, o Centro Histórico se estabelece como um setor que possui variadas 

formas de vivência, convivência e identidades que podem ser encontradas nas múltiplas 

funções existentes nesse espaço geográfico. 
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2.2 O Centro Histórico como espaço de multifuncionalidades 

 

Os centros das cidades podem ser considerados esses lugares de 

multifuncionalidades em apenas uma única área. Conforme Machado (2013, p. 165), o centro 

é, 

[...] sem sombra de dúvida, o espaço da cidade com maiores marcas da 

atividade humana na paisagem. É, portanto, o lugar de maiores evidências do 

passado. Ao longo da evolução histórica, a incidência da técnica modifica 

substancialmente o espaço central da cidade, transformando as 

materialidades em formas geográficas com vida econômica e social. 

 

 Nos centros das cidades é possível encontrar várias características que, muitas vezes, 

passam despercebidas aos olhos da população. Machado (2013, p. 165) afirma que o centro 

―caracteriza-se pela expressão territorial da área, e está em constante transformação, não 

apenas de formas materiais, mas também imateriais, que é o que dá vida e movimento, sendo 

o centro o seu conteúdo simbólico‖.  

 Nesse local das cidades é comum perceber a grande dinamicidade que acontece nos 

vários momentos do decorrer dos dias. Geralmente ela é caracterizada por ser uma mancha de 

comércio que se destaca das demais localidades do espaço urbano.  

 Sposito (2011) destaca o centro tradicional, que é aquele localizado na área central 

das cidades, como um exemplo de ―centralidade cambiante‖, a qual é caracterizada pela 

diferenciação entre os dias e horários de funcionamentos de estabelecimentos comerciais e de 

serviços. Esse termo usado pela autora é para explicar que essa centralidade não resulta 

apenas das relações entre localização e fluxos espaciais, mas de suas variações no decorrer do 

tempo. 

 Nesse sentido, é possível afirmar que a paisagem é formada pelos elementos do 

passado e do presente. A compreensão da organização espacial, bem como sua evolução, só se 

torna possível mediante a acurada interpretação do processo dialético entre formas, estrutura e 

funções através do tempo. (SANTOS, 2014)  

A presença de construções de épocas passadas nos centros urbanos revela que o 

espaço é produzido e reproduzido constantemente e que as funções se modificam de acordo 

com as necessidades e condicionantes do sistema econômico vigente, por isso, realizar 

estudos sobre as transformações da paisagem urbana, com ênfase no centro urbano 

tradicional, é importante para compreender o processo histórico e geográfico do local. 
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Nessas perspectivas, o Centro Histórico possui variadas funções, como por exemplo, 

as prestações de serviços, os espaços públicos e os diferentes tipos de residências compondo o 

mesmo local. Na Avenida Goiás, uma das principais ruas do setor e da cidade, que é 

caracterizada por ser uma via de concentração de comércio, também há moradias, inclusive, 

existe uma casa entre duas lojas (fotografias 13 e 14) – uma de roupas e a outra de 

multimarcas (móveis, eletrodomésticos, calçados e roupas) – o que mostra a resistência em 

meio ao movimento comercial. A fotografia 14 está mais aproximada para melhor 

visualização dos detalhes da casa que resiste neste local.  

 

Fotografia 13 – Jataí: Centro Histórico: Casa na Avenida Goiás, 2019.  

  
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 

 

 

Fotografia 14 – Jataí: Centro Histórico: Casa na Avenida Goiás, 2019. 

  
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.                                  
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A Avenida Goiás, mesmo sendo conhecida como uma rua comercial, também possui 

diferentes residências em outra parte de seu trecho localizado no Centro Histórico (fotografias 

15 e 16), o que demonstra a diversificação das funções do local.  

 

Fotografia 15 – Jataí: Centro Histórico: Trecho residencial da Avenida Goiás, 2019  

       
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.   

  

 

Fotografia 16 – Jataí: Centro Histórico: Trecho residencial da Avenida Goiás, 2019. 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.               

 

 

Observando as fotografias 13 à 16, percebe-se que existe diferença de fluxos de 

carros e pedestres, visto que, na parte comercial há maior movimento. Como consequência de 
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tal diferenciação, é possível destacar que a paisagem se modifica, mesmo sendo uma mesma 

rua, mostrando a multifuncionalidade do local.  

Outra característica desse setor, em relação aos fluxos, é a questão dos diferentes 

horários do dia (fotografias 17 a 20). Durante o horário comercial – principalmente na 

Avenida Goiás e na Avenida Brasil – que é por volta das oito da manhã, até as seis da tarde, é 

possível encontrar na paisagem maior quantidade de pessoas e veículos, já no período 

noturno, esse número diminui, pois o centro comercial é um local de trabalho e as pessoas 

voltam para suas casas após o horário de expediente. Consequentemente, os consumidores, 

que também fazem parte desse fluxo no período diurno, não frequentarão o local pelo fato das 

lojas e outros estabelecimentos já estarem fechados. 

 

Fotografia 17 – Jataí: Centro Histórico: Avenida Goiás no período diurno, 2019. 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 
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Fotografia 18 – Jataí: Centro Histórico: Avenida Goiás no período noturno, por volta das 20h, 2019. 

         
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.         

 

 

 

Fotografia 19 – Jataí: Centro Histórico: Avenida Brasil no período diurno, 2019.   

             
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 
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Fotografia 20 – Jataí: Centro Histórico: Avenida Brasil no período noturno, por volta das 20h, 2019. 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.    

 

 

Fotografia 21 – Jataí: Centro Histórico: Banco ao lado de loja na Avenida Goiás, 2019. 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 
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Fotografia 22 – Jataí: Centro Histórico: Diversos tipos de serviços e comércio, 2019.  

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.    

 

 

Os serviços encontrados nessa parte comercial do setor são variados, por exemplo, 

lojas de departamento, consultórios odontológicos, lojas de roupas e calçados, lojas de móveis 

e eletrodomésticos, farmácias, panificadoras, pastelarias, restaurantes, estacionamentos 

privados, bancos, dentre outros (fotografias 21 e 22). 

O lugar central de uma cidade é destacado por sua multifuncionalidade, 

principalmente no que diz respeito ao setor de prestação de serviços. Nessa área é possível 

encontrar, ao mesmo tempo, comércios e recursos tecnológicos, contrastando com diferentes 

tipos de residências e resquícios históricos como, por exemplo, casarões, visto que o centro 

tradicional também é conhecido como o lugar em que se originou a cidade, como é o caso de 

Jataí.  

 

 

2.3 Caracterização do Centro Histórico de Jataí (GO) 

 

 O Centro Histórico (conforme mapa 5 e figura 2) é caracterizado por suas múltiplas 

funções e por ser conhecido como o núcleo originário urbano da cidade de Jataí. 
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Mapa 5 – Jataí: Centro Histórico: Localização da área de estudo, 2019. 

 
Fonte: Fonte: IBGE, 2012. SIEG, 2012. SIEG, 2017. Organização: MORAIS, B. de L, 2019. 

 

 

 Esse setor da cidade contém diversos tipos de construções, sejam elas modernas ou 

dos tempos passados, e é um local em que há um constante fluxo de pessoas pelo fato de 

possuir um número considerável de comércios e prestações de serviços, como, por exemplo, 

os bancos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodovias 
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Figura 3 – Jataí: Centro Histórico: Delimitação da área de estudo, 2019. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. Organização: PAIVA, P. B, 2019. 

 

 Por ser o local em que foi o núcleo originário da cidade, houve várias transformações 

socioespaciais as quais aconteceram ao longo dos anos. As ruas que antes eram de terra, 

passaram a ter paralelepípedos e, em seguinte, asfalto. As casas que antes eram casarões 

antigos ou de uma arquitetura do final do século XIX e início do século XX foram perdendo 

espaço frente às novas construções, mais modernas. Os espaços públicos, como as praças, 

foram se modificando, o fluxo de veículos aumentou, dentre outros aspectos que evidenciam 

que o espaço se modifica de acordo com as necessidades da sociedade.  

 Pensando nesses aspectos, destaca-se as diferenças na paisagem de determinados 

elementos desse setor, bem como sua localização (mapa 6), para que se possam compreender 

as transformações ocorridas através dos anos.  

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

Mapa 6 – Jataí: Centro Histórico: Localização dos elementos importantes na paisagem urbana do Centro 

Histórico de Jataí (GO), 2019. 
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Fonte: IBGE, 2015. Prefeitura Municipal de Jataí, 2017. Organização: BRAZ, A.M, 2019. 

 Um espaço público muito conhecido na cidade é a Praça Tenente Diomar Menezes, a 

qual se localiza na Avenida Goiás, principal rua desse setor e da cidade de Jataí. As praças são 

construídas a fim de ser um espaço de lazer e convivência/interação com as pessoas. Alguns 

autores da arquitetura explicam o que são as praças, e, Maciel (2007, p. 186),  ressalta que 

[...] as praças públicas são também marcos físicos, lugares referenciais da 

micro e macropaisagem, seja pelo valor biofísico, seja pelo valor cultural, 

pois contam a história, a vida e a personalidade da cidade. As praças mudam 

suas características funcionais e formais quando a cidade muda e porque os 

cidadãos também mudaram. É a dinâmica urbana contada pelas praças e seus 

espaços livres e públicos. Daí, a sua importância na história da cidade e das 

suas paisagens. Os espaços edificados e os livres, públicos e privados 

configuram a cidade. As praças estão inseridas neste contexto. É o 

paisagismo que trata dos estudos das praças e seu valor na construção da 

paisagem urbana. As praças públicas atendem diretamente à população 

vizinha e indiretamente à região.  

  

 Dessa forma, desde suas primeiras construções, as praças são locais da cidade em 

que os moradores possam se encontrar. São nesses locais que existem bancos, árvores e, em 

alguns casos, coretos, a fim de trazer entretenimento para a população que ali se encontra.  

 A Praça Tenente Diomar Menezes possuía essas características, porém, elas foram se 

modificando ao longo dos anos (fotografias de 23 a 30). Quando construída, na década de 

1950, possuía um número maior de bancos e eles se encontravam no centro da praça, o que 

demonstra uma característica dos tempos passados em que era comum as pessoas se 

encontrarem para conversar por muito tempo. Por outro lado, o número de árvores aumentou 

o que é positivo no que diz respeito ao desenvolvimento do microclima local e a outros 

benefícios que o plantio destas traz ao ambiente.  

 Atualmente os costumes de utilizar a praça para se encontrar com as pessoas e 

passarem um momento de descontração e/ou lazer é cada vez menos comum pelo fato de nos 

tempos de hoje, o mundo está cada vez mais conectado às tecnologias, fazendo com que as 

conversas sejam feitas por meio de redes sociais, trazendo comodidade, porém, deixa um 

pouco de lado a convivência. Também se destaca a questão da segurança, visto que, os 

números de violência urbana aumentaram nos últimos anos, fazendo com que as pessoas 

prefiram ficar em suas casas ao invés de irem passar um tempo na rua. Apesar desses 

impasses e das mudanças de modos vida, é importante dizer que essa prática de convivência 

não desapareceu completamente, ela ainda segue acontecendo, porém, com menos frequência. 
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Fotografia 23 – Jataí: Centro Histórico: Praça Tenente Diomar Menezes no ano de 1956.                                                              

 
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos. 

 

 

Fotografia 24 – Jataí: Centro Histórico: Praça Tenente Diomar Menezes no ano de 1968.   

 
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos.                             

                      .                                      
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Fotografia 25 – Jataí: Centro Histórico: Praça Tenente Diomar Menezes na década de 1990.         

 
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos 

                                

 
Fotografia 26 – Jataí: Centro Histórico: Praça Tenente Diomar Menezes no ano de 2019, no mesmo local da 

fotografia 25. 

 
Fonte: PAIVA, P. B, 2019.     
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Fotografia 27 – Jataí: Centro Histórico: Praça Tenente Diomar Menezes no ano de 1959.   

      
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos.            

 

 

 

Fotografia 28 – Jataí: Centro Histórico: Praça Tenente Diomar Menezes em 2019, no mesmo local da fotografia 

27. 

 
Fonte: PAIVA, P. B, 2019. 
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Fotografia 29 – Jataí: Centro Histórico: Praça Tenente Diomar Menezes na década de 1980.                                                                  

 
Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Jataí. Disponível em < http://midias.camarajatai.go.gov.br/historia/ 

Imagensantigas/Antigas8/index.htm> Acessado em 09 abr 2019. 

                   

 

Fotografia 30 – Jataí: Centro Histórico: Praça Tenente Diomar Menezes em 2019, no mesmo local da fotografia 

29. 

 
Fonte: PAIVA, P.B. 2019.                                                                                                 

  

 

 É possível observar nas fotografias 23 a 30 as transformações que foram ocorrendo 

na Praça Tenente Diomar Menezes ao longo dos anos. Para além da praça, a paisagem urbana 

que compõe o entornoa da mesma, também foi se modificando de acordo com as mudanças da 
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sociedade. Onde eram casarões típicos dos tempos coloniais, estão novas construções as 

quais, atualmente, predomina o comércio.  

 Também é importante lembrar que, conforme a fotografia 25 existia um coreto no 

local, o que era comum nas cidades do interior, visto que, se consolidava como um espaço em 

que aconteciam eventos, shows, comícios políticos, dentre outros, porém, este foi demolido 

no final da década de 1990. De acordo com Buttros (2017, p. 13), os coretos 

[...] marcaram a história das praças do Brasil entre os séculos XIX e XX. São 

elementos urbanos com função ornamental e de grande importância social. 

Também conhecidos como ‗pavilhões de música‘, estavam inicialmente 

ligados às apresentações públicas de bandas militares, filarmônicas, serestas 

e às festividades religiosas. Além disso, os espaços dos coretos abrigavam 

pronunciamentos políticos para grande número de pessoas. Tal tradição não 

é tão vívida nos dias atuais, contudo, muitos coretos permanecem nas praças 

sem uso específico. 

 

 Ainda mencionando sobre as praças, existe, também, mais uma que compõe esse 

setor, sendo ela a Praça Professor Maromba que foi construída no início da década de 1970. 

Antes de sua existência, no mesmo local havia um casarão, que foi construído no ano de 1883, 

no qual funcionava a Câmara Municipal e Cadeia Pública de Jataí (fotografia 21), porém foi 

demolida no final da década de 1960.   

 Nesse local encontra-se até os dias de hoje um coreto no centro da praça (fotografia 

32) e os bancos ao redor dessa construção, destacando como eram os modos de vida de 

tempos passados. As casas e outros prédios que se localizam ao redor da praça são 

caracterizados de diversas formas, sendo algumas delas com a arquitetura do século XX. 

 Em frente a essa praça está localizada a sede da Delegacia Regional da Polícia Civil, 

que foi construída em 1990 e está neste local até os dias de hoje. É uma construção que 

passou por reformas, e, comparando as fotografias 33 e 34, é possível notar a presença de um 

telefone público, chamado de ―orelhão‖ na linguagem popular, que era comum encontrar na 

cidade na década 1990. Hoje em dia, esse tipo de objeto é raro, visto que, com a evolução da 

tecnologia, os aparelhos para comunicações como os smartphones, tabletes, computadores, 

bem como o uso da internet, dentre outros, ganharam espaço na sociedade trazendo mais 

comodidade às pessoas, podendo ser facilmente levados de um lugar para o outro sem 

dificuldades de locomoção.  
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Fotografia 31 – Jataí: Centro Histórico: Casarão onde funcionava a Câmara Municipal e Cadeia Pública de Jataí 

no ano de 1952. 

    
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos.    

 

 

Fotografia 32 – Jataí: Centro Histórico: Praça Professor Maromba em 2019. 

  
     Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 
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Fotografia 33 – Jataí: Centro Histórico: Sede da Delegacia Regional da Polícia Civil, em 1991.                                     

 
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos. 

 

                  
Fotografia 34 – Jataí: Centro Histórico: Sede da Delegacia Regional da Polícia Civil, em 2019. 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 

 

 Outro ponto existente nesse local de estudo é a Igreja Matriz Nossa Senhora do 

Rosário, construída no ano de 1912, destacada por ser uma das primeiras paróquias de Jataí. 

Sua estrutura trazia consigo traços da arquitetura europeia das igrejas no final do século XIX e 

início do século XX, sendo caracterizada por possuir portas e janelas grandes, e, também, 

havia a presença do sino que era o meio de avisar os horários das missas e os tempos do dia 

(fotografia 35). No final da década de 1950, o prédio da igreja foi demolido, dando lugar a um 
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novo com arquitetura diferente (fotografia 37). Lembrando que o sino permanece, o que 

mostra que esse tipo de costume permanece nos dias de hoje. 

 

       Fotografia 35 – Jataí: Centro Histórico: Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário em 1912   

                        

     
Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Jataí. Disponível em < http://midias.camarajatai.go.gov.br/historia/ 

Imagensantigas/Antigas6/index.htm> Acessado em 10 jun 2019. 

 

 

 

Fotografia 36 – Jataí: Centro Histórico: Fonte luminosa localizada na praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do 

Rosário, na década de 1960. 

  
       Fonte: Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos. 

      

 

 Essa paróquia também possui uma praça (fotografia 38), a qual, também era um 

grande ponto de encontro entre as pessoas para conversar e apreciar a então fonte luminosa, 

construída no final da década de 1960 (fotografia 36). Tal fonte foi reinaugurada 
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recentemente (fotografia 30), pois, havia passado por problemas técnicos. Essa praça também 

conta com a presença de um coreto (fotografia 39), que, como mencionado, era algo muito 

comum esse tipo de construção em praças. 

 
Fotografia 37 – Jataí: Centro Histórico: Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, em 2019, juntamente com a 

fonte luminosa.   

        
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 

 

 

 

Fotografia 38 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, em 

2019. 

 
           Fonte: PAIVA, P.B, 2019.       
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Fotografia 39 – Jataí: Centro Histórico: Coreto na praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, em 2019.                

        
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 

 

 

Fotografia 40 – Jataí: Centro Histórico: Reinauguração da Fonte Luminosa da Igreja Matriz Nossa Senhora do 

Rosário, em maio de 2019. 

                                        
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 

 

 Uma das maiores referências que fazem parte desse setor é a Avenida Goiás, sendo 

ela uma das principais vias de comércio e setor financeiro da cidade. Esse local é 

caracterizado pelos diversos tipos de lojas, bancos e demais serviços que atendem não 

somente a população da cidade, como também aqueles que moram nas zonas rurais e em 

municípios e vilarejos próximos a cidade de Jataí. De acordo com Machado (2013, p. 164) 

setores com este tipo característico, constituem no foco principal não apenas da cidade, ―mas 
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também de sua hinterlândia. Nela, concentram-se as principais atividades comerciais, de 

serviços, da gestão pública e privada (...)‖. 

 

Fotografia 41 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Avenida Goiás, sentido rua Miranda de Carvalho, em 

1953. 

    
Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Jataí. Disponível em <http://midias.camarajatai.go.gov.br/historia/ 

Imagensantigas/Antigas4/index.htm> Acessado em 10 jun 2019.               

 

 

Fotografia 42 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Avenida Goiás, sentido Avenida Brasil, em 1950. 

   
Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Jataí. Disponível em  <http://midias.camarajatai.go.gov.br/historia/ 

Imagensantigas/Antigas4/index.htm> Acessado em 10 jun 2019. 

 

 Desde o início da década de 1910, essa rua da cidade possui grande importância no 

que diz respeito às prestações de serviços variados, e, ao longo dos anos, a paisagem 
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composta neste local passou por várias transformações, como pode ser observado nas 

fotografias 41 a 44, o que evidencia as diferentes formas que foram se consolidando de acordo 

com as necessidades da sociedade. 

 
Fotografia 43 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Avenida Goiás, sentido Avenida Brasil, em 2019.                      

      
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.                                           

 

 

Fotografia 44 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Avenida Goiás, sentido Avenida Brasil, em 2019. 

  
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 

  

  

 Uma importante construção na Avenida Goiás marcou como um progresso para a 

história da cidade, sendo ela o Edifício Maria Bárbara (fotografias 45 a 48), o prédio mais 



69 
 

alto, já construído em Jataí no final da década de 1980, com dez andares. Na época de sua 

inauguração foi um grande acontecimento em Jataí, pois, era o primeiro e mais centralizado 

edifício, podendo ser visto de vários pontos da cidade.  

 
Fotografia 45 – Jataí: Centro Histórico: Edifício Maria Bárbara, em 1991.                                        

         
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos.                                              

 

 

Fotografia 46 – Jataí: Centro Histórico: Edifício Maria Bárbara visto da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, 

em 1991.         

  
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos. 
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Fotografia 47 – Jataí: Centro Histórico: Edifício Maria Bárbara visto da Avenida Goiás, em 2019.  

       
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.                                           

 

 

Fotografia 48 – Jataí: Centro Histórico: Edifício Maria Bárbara visto da Avenida Goiás, em 2019. 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 

  

 Além da Avenida Goiás existem outras duas ruas que fizeram um papel importante 

na consolidação de Jataí, sendo elas a Avenida Brasil e a Rua José Manoel Vilela. Essas duas 

ruas são caracterizadas pelo comércio e pelas construções de épocas passadas.  
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 A Avenida Brasil possui lojas de variados tipos, como de vestuário, eletrodomésticos 

e lojas de departamento, e, também, locais que são históricos que permaneceram até os dias 

de hoje, mesmo obtendo novas funções. Essa rua também passou por várias transformações 

(fotografias 49 a 52), visto que, antes, era um local de residências, e, atualmente, o comércio 

se concentra na maior parte ao longo do seu trecho.  

 

 

          Fotografia 49 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Avenida Brasil, sentido Avenida Goiás, em 1952.        

 
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos.                                       

 

 

Fotografia 50 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Avenida Brasil, sentido Avenida Goiás, em 1967. 

  
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos. 
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          Fotografia 51 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Avenida sentido Avenida Goiás, em 2019. 

      
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 

 

 

Fotografia 52 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Avenida Brasil, Brasil, sentido Avenida Goiás, em 2019.                  

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.                                          

 

 A rua José Manoel Vilela (fotografias 53 a 56) possui atualmente algumas casas com 

características de construções de tempos passados, e, uma delas é o casarão em que fica 

localizado o Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos, um dos grandes 
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patrimônios da cidade. Também encontra-se nela uma escola da rede estadual de educação 

que atende a população que reside no setor e nas proximidades.  

 

Fotografia 53 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Rua José Manoel Vilela, sentido Avenida Moisés 

Santana, em 1960.                 

     
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos.                                                                

 

 

Fotografia 54 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Rua José Manoel Vilela, sentido Avenida Brasil, sendo 

preparada para seu primeiro asfaltamento, em 1972. 

 
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos. 
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Fotografia 55 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Rua José Manoel Vilela, sentido Avenida Brasil, em 

2019.                                                                 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.         

                              

 

Fotografia 56 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Rua José Manoel Vilela, sentido Avenida Moisés 

Santana, em 2019. Do lado esquerdo, há um casarão, e, do lado direito, uma escola pública. 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.                                                                               
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 As características do Centro Histórico são múltiplas e demonstram as transformações 

socioespaciais obtidas ao longo dos anos. Para analisar a paisagem que nela é composta é 

preciso considerar como o sujeito se relaciona com a mesma, criando, assim, uma diversidade 

de elementos essenciais para compreender o lugar. De acordo com Silva (2015, p. 180)  

[...] como resultante de práticas sociais imbuídas de valor simbólico, as 

paisagens podem representar simultaneamente identidades locais, regionais 

ou até nacionais, enquanto também lhes confere particularidades resultantes 

de vivências, experiências e valores subjetivos. A paisagem pode ser então 

compreendida na sua relação indissociável, enquanto paisagem-marca, 

representativa de concretude da civilização, e, portanto, do visível sendo 

passível de descrição e inventariação; e também paisagem-matriz, onde a 

cultura exerce papel decisivo nos esquemas de percepção, concepção e ação, 

que conduz a forma como a sociedade se relaciona com o seu espaço e com a 

natureza. 

  

Dessa forma, analisar as transformações paisagem da área de estudo serve para 

entender de que forma os sujeitos interagem com seu espaço de vivência e de que modo essas 

interações afetam na consolidação do lugar e na construção de suas identidades. Para Silva 

(2015, p. 181) ―a paisagem deve ser compreendida não como uma forma bruta, mas como 

sendo signo de percepção capaz de refletir sensibilidade‖. Nesse sentido, saber o modo com 

que as pessoas compreendem a paisagem é importante para revelar a forma que elas se 

expressam diante de seu meio social e como se identificam com seu lugar de convivência 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

CAPÍTULO 3 – COMPREENDENDO A VISÃO DE PAISAGEM URBANA DOS 

MORADORES DO CENTRO HISTÓRICO DE JATAÍ (GO) 

 

“Todo estado de alma é uma paisagem. Isto é, todo estado de alma é não só 

representável por uma paisagem, mas verdadeiramente uma paisagem. Há 

em nós um espaço interior onde a matéria da nossa vida física se agita. 

Assim uma tristeza é um lago morto dentro de nós, uma alegria é um dia de 

sol no nosso espírito. E – mesmo que não queira admitir-se que todo o 

estado de alma é uma paisagem – pode ao menos adquirir-se que todo 

estado de alma se pode representar por uma paisagem. Se eu disser “há sol 

nos meus pensamentos”, ninguém compreenderá que os meus pensamentos 

estão tristes”. (SOUZA, 2013) 

 

 

3.1 Análise dos dados coletados nas entrevistas 

 

 Partindo do pressuposto de que a paisagem, enquanto conceito geográfico, aborda a 

diversidade de formas que compõe o espaço, as entrevistas semiestruturadas com os 

moradores foram realizadas a fim de compreender de que forma os mesmos percebem essa 

paisagem urbana que compõe o seu cotidiano e qual é a relação que possuem com seu setor.  

Dessa forma, a percepção, que é a ação ou efeito de perceber e compreender o sentido 

de algo por meio das sensações, se torna parte fundamental para alcançar os objetivos da 

presente pesquisa, visto que, de acordo com Santos (2014, p. 68) ―a dimensão da paisagem é a 

dimensão da percepção, o que chega aos sentidos‖, ou seja, essa parte psíquica do ser humano 

pode fazer com que seja possível alcançar a essência do fazer geográfico, que no caso do 

objeto de estudo, está associada à essência da paisagem. Ainda segundo Santos (2014, p. 68) 

A percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Se a realidade é 

apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada; desse modo, a visão – 

pelo homem – das coisas materiais é sempre deformada. Nossa tarefa é de 

ultrapassar a paisagem como aspecto para chegar ao seu significado. A 

percepção não é ainda o conhecimento, que depende de sua interpretação, e 

esta será tanto mais válida quanto mais limitarmos o risco de tomar por 

verdadeiro o que é só aparência. 

 

Nesse sentido, a partir da percepção dos moradores entrevistados, foi possível 

compreender de que forma essas pessoas enxergam a paisagem urbana do Centro Histórico de 

Jataí. A essência está nas diferentes visões que cada participante obtém acerca do seu local de 

vivência. Assim, os estudos da percepção na ciência geográfica, segundo Nogueira (2014, p. 
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92), ―tenta compreender o que une o homem e a terra, o que enraíza, o que dá a sua vivência 

uma identidade particular aos lugares‖. 

Nesse contexto da pesquisa, o roteiro da entrevista foi separado em cinco partes, 

sendo elas: 1) Perfil do participante; 2) Informações do imóvel; 3) Informações sobre o (a) 

morador (a) e seu cotidiano; 4) Informações sobre a convivência do (a) morador (a); 5) 

Informações sobre a percepção do (a) morador (a) acerca da paisagem urbana composta em 

seu setor.  

A primeira parte, que é sobre o perfil do participante, consta alguns dados pessoais 

necessários para a coleta das informações obtidas por meio das entrevistas. As perguntas eram 

sobre a idade, o gênero, a profissão e a escolaridade de cada entrevistado.  

A idade dos entrevistados variou de 40 à 80 anos, sendo a maior parte deles entre 61 

e 70 anos, conforme apresenta no gráfico 1. Isso demonstra que as pessoas que residem nesse 

setor são mais idosas, sendo esta uma das características que compõe o espaço urbano nos 

centros das cidades. Sobre o gênero dos entrevistados, a maioria, como consta no gráfico 2, é 

do gênero feminino.  

 

Gráfico 1 – Jataí: Centro Histórico: Idade dos entrevistados, 2019. 

 

PAIVA, P.B, 2019. 
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Gráfico 2 – Jataí: Centro Histórico: Gênero dos entrevistados, 2019. 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 

 

Quando questionados sobre a profissão, metade dos entrevistados afirmou ser dona 

de casa, principalmente as moradoras mais velhas. Também teve moradores que disseram ser 

autônomo, doméstica e eletricista. A maioria das pessoas que participaram da entrevista 

possuem acima de 60 anos (conforme consta o gráfico 1), porém, apenas uma delas afirmou 

ser aposentada. Por exemplo, alguns disseram que, por conta da idade ou por motivos de 

saúde, não trabalham mais, como é o caso do morador M6, aposentado, o qual destaca que 

 

―Não trabalho. Nessa situação que eu tô, - mencionando sua saúde - num dá 

pra trabalhar.‖ 

 

 Para encerrar essa primeira parte de perfil do participante, os moradores foram 

questionados sobre a escolaridade deles. Como é possível observar no gráfico 4, as menores 

porcentagens foram sobre o ensino fundamental anos finais (ensino fundamental II) completo 

e ensino superior. Os entrevistados que possuem menor nível de escolaridade, ou, até mesmo 

aqueles que nunca foram para a escola, afirmaram que não tiveram tanta oportunidade de 

estudo ou era algo de difícil acesso, pois tinham que trabalhar para ajudar com as despesas da 

família. M8 diz que  

 

―Estudei pouco. Só o primário. Na roça tinha que caminhar 12 km pra ir e 12 

km pra voltar. Num trieiro de mata. Era difícil.‖ 
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Gráfico 3 – Jataí: Centro Histórico: Escolaridade dos entrevistados, 2019. 

 

Fonte: PAIVA, P.B, 20019. 

 

A segunda parte da entrevista consta os dados do imóvel onde o entrevistado reside 

(quadro 1). Aqui foram feitas perguntas acerca das características da moradia, tais como: 1) 

quantidade de pessoas que residem no local; 2) quantos imóveis existem no mesmo lote; 3) se 

o imóvel é alugado ou próprio, 4) se a estrutura da residência é nova ou antiga, número de 

salas, quartos e banheiros, e se há móveis e eletrodomésticos em todos os cômodos. 
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Quadro 1 – Jataí: Centro Histórico: Características das residências dos entrevistados, 2019. 

Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 

 

 

Morador 

Quantidade 

de pessoas 

que residem 

no local 

Quantidade 

de imóveis 

no mesmo 

lote 

Se o 

imóvel é 

alugado 

ou 

próprio 

Se a 

estrutura 

da 

residência 

é nova ou 

antiga 

Número 

de Salas 

Número 

de 

quartos 

Número de 

banheiros 

Se há móveis e 

eletrodomésticos 

em todos os 

cômodos 

M1 1 1 Próprio Antiga 2 3 1 Sim 

M2 3 2 Próprio Antiga 2 3 1 Sim 

M3 2 1 
Imóvel 

cedido 
Antiga 1 2 2 Sim 

M4 2 1 Alugado Antiga 1 2 1 Sim 

M5 8 1 Alugado Antiga 1 4 2 Sim 

M6 7 1 Alugado Antiga 1 4 2 Sim 

M7 1 2 Alugado Antiga 1 2 1 Sim 

M8 3 2 Próprio Antiga 1 3 1 Sim 
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A fim de conhecer o imóvel onde os moradores vivem, essas perguntas trouxeram 

informações relevantes para entender como é morar nesses locais. O Centro Histórico de Jataí 

é um local que possui variados tipos de construções, e, por ser o núcleo originário da cidade, é 

possível encontrar casas com estruturas antigas – como mencionado no capítulo I sobre as 

rugosidades –, bem como construções com aspecto moderno. Há locais que, em uma mesma 

rua, encontram-se casas com alpendres e sem garagem ao lado de sobrados com garagem, 

conforme fotografias 57 e 58. Dessa forma, de acordo com o quadro 1, observa-se que todos 

os entrevistados afirmaram que o imóvel possui estrutura antiga, inclusive, M1 diz com 

orgulho que  

―Isso aqui é patrimônio histórico!‖ 

 

Fotografia 57 – Jataí: Centro Histórico: Visão de um sobrado em frente a casas com alpendre e sem 

garagem. 

               
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 
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Fotografia 58 – Jataí: Centro Histórico: Visão de um sobrado em frente a casas com alpendre e sem 

garagem. 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.                                    

 

 

Ainda sobre a estrutura das residências, os entrevistados falaram sobre quantidade de 

cômodos, que, de acordo com o que consta nos dados coletados, é possível constatar que suas 

respectivas moradias possuem boa estrutura, tendo sala, quartos banheiros e cozinha, e que a 

quantidade de pessoas que moram em cada residência varia de uma a oito pessoas. Os 

participantes também afirmaram que existem móveis e eletrodomésticos em todos os cômodos 

da casa, e os imóveis, em sua maioria, são alugados.  

Depois desses questionamentos sobre os dados do participante e as características de 

sua residência, tem-se a terceira parte da entrevista, a qual aborda informações sobre o (a) 

morador (a) e seu cotidiano, com as seguintes perguntas: 1) Há quanto tempo você/o Sr./a Sra. 

reside neste local?; 2) Você se identifica com este local? Ou gostaria de morar em outro setor 

da cidade?; 3) Como era o fluxo de pessoas e carros quando você/o Sr./a Sra. começou a  
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morar neste local? 4) Como é hoje?; Houve alterações?; 5) Caso houve alterações, você/o 

Sr./a Sra. acredita que isso tenha alterado o seu cotidiano?.  

Sobre o tempo em que os entrevistados residem no local, foram obtidas variadas 

respostas (conforme quadro 2), por exemplo, o menor tempo foi de M5, que mora a um mês 

no setor, e o maior foi de M1 que está a 74 anos morando no mesmo local.  

 

Quadro 2 – Jataí: Centro Histórico: Tempo residindo no local, 2019. 

Morador Tempo residindo no local 

M1 74 anos 

M2 50 anos 

M3 30 anos 

M4 6 anos 

M5 1 mês 

M6 2 meses 

M7 1 ano 

M8 9 anos 

Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 

 

Após essas perguntas, houve diferentes respostas por parte dos entrevistados, por 

exemplo, aqueles que vivem mais tempo no local, contaram mais experiências e mudanças no 

setor. Já os que residem há menos tempo, não comentaram tantas transformações que 

ocorreram ali. Quando questionada  nessa parte da entrevista, a entrevistada M1 disse gosta 

muito de morar ali. 

―Muito! Não mudo! Só pro São Miguel! É tudo na minha vida! Relaciono 

bem com todo mundo. Conheço todo mundo. Não tinha muito fluxo. Tinha 

uns 3 carros só. Hoje o fluxo é imenso. Não sei se acho que é pra melhor ou 

pra pior. Mas acho que é pra melhor, né? Eu acho bom a transformação. Pra 

mim não muda o cotidiano. Minha vida é a mesma. Minha casa é cheia de 

gente toda hora!‖ – Relata M1. 

 

 Outra entrevistada, também afirma que gosta de morar no respectivo setor e destaca 

que  

―Gosto de morar aqui. Lugar bão, sossegado. Vizinhos bão, lugar bão. Bem 

localizado. Perto de tudo, banco, farmácia. Bão de tudo. Era mais pouco, ne, 

o fluxo. Agora não. Aumentou mais. As ruas é melhor porque não tinha 

asfalto, não tinha nada. Parece que era terra e cascalho. Pra mim mudou nada 

no cotidiano. Tá bão do mesmo jeito. Eu só fico aqui dentro. Não, eu não 

converso com nenhum vizinho. Eu não dou conta de ir lá, e eles não vem 

aqui. Só quando eu vou a porta da rua. Aí eu converso com alguns. Vai 

passando e a gente conversa. Eles param ali onde eu to e converso. Quando 

dá, eu converso com todo mundo. Não sou de mal de nenhum. Não tenho o 
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 que queixar de ninguém. Eles tudo é muito bão. Desde os meus menino 

pequeno, até hoje a convivência é muito boa‖. – Relata M2. 

 

 Analisando essas falas de M1 e M2, nota-se a relação que ambos têm com o lugar, o 

qual gerou laços de afetividade com o mesmo. Quando M1 diz ―Não mudo! Só pro São 

Miguel!‖, e M2 fala ―Gosto de morar aqui. Lugar bão, sossegado. Vizinhos bão, lugar bão. 

Bem localizado‖, são exemplos desse pertencimento ao seu lugar de convivência diária. 

Também exemplificando essa relação com o lugar, o ―São Miguel‖ que M1 diz, é o nome do 

primeiro cemitério construído na cidade, ou seja, a entrevistada deixa claro que só mudaria de 

sua casa quando viesse a óbito e fosse enterrada nesse local.  

  Além disso, é possível entender o modo com que percebem a paisagem quando 

mencionam as transformações que nela ocorreram. O fluxo de carros e pessoas aumentou e a 

rua que foi asfaltada – nas fotografias 59 e 60, é possível ver um exemplo de como era a rua 

antes de ser asfaltada – são exemplos dessa visão de paisagem que os moradores possuem 

acerca do setor.  

 

Fotografia 59 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Rua José Manoel Vilela, esquina com a Rua 

Anhanguera. 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 
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Fotografia 60 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Rua José Manoel Vilela, esquina com a Rua 

Anhanguera. 

 
Fonte: PAIVA, P.B, 2019.              

 

Quando M2 cita ―Era mais pouco né, o fluxo. Agora não. Aumentou mais. As ruas é 

melhor porque não tinha asfalto, não tinha nada. Parece que era terra e cascalho‖, e M1 diz 

que ―eu acho bom a transformação!‖, é possível identificar essa percepção de paisagem das 

moradoras. Essas mudanças em relação a inserção do asfalto nas ruas, é um dos reflexos da 

modernidade em que os automóveis necessitam deste tipo de suporte para poder se locomover 

melhor e com rapidez.  

 M3 também destaca sobre modificações ocorridas dizendo que 

―Local eu gosto, quero ter uma casa minha, né, com uma área do jeito que eu 

gosto. Quando a gente ganha pra morar, tem que se adequar com o que tem. 

Mas aqui é tudo pertinho das lojas, bancos. Eu creio pra mim que é a mesma 

coisa. Eu acho que depois que abriu o shopping, eu acho que dissipou a 

quantidade de carros. E a cidade tá crescendo, né? Para todos os lados! 

Então, assim, final de semana, por exemplo, fica um paradão! As pessoas 

vêm aqui porque às vezes têm que ir no banco pagar alguma coisa. Mas, 

depois que abriu o shopping lá, eu acho que diminuiu bastante. Modificou o 

fluxo com o passar dos anos. Não alterou nada no meu cotidiano. Porque 

quando eu preciso pagar alguma coisa, tá aqui perto, eu moro aqui perto‖.  – 

Relata M3. 
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 Com este relato de M3, nota-se a sabedoria da moradora ao perceber o crescimento 

urbano de Jataí, e o impacto que a construção do shopping causou no quesito de fluxo de 

pessoas e carros aos finais de semana no setor onde mora. Também aponta a facilidade que 

possui em ir às lojas e bancos, por exemplo, pois, como a entrevistada diz ―Tá aqui perto, eu 

moro aqui perto‖. Percebe-se nas falas de M1 e M2 essas mesmas facilidades de acesso aos 

variados tipos prestações de serviços.  

Ainda sobre o local ser próximo aos bancos, lojas, supermercados, farmácias, 

padarias, dentre outros, M4 também diz que gosta de morar nesse setor e menciona 

―Aqui é bom demais. Tranquilo. Os vizinhos, é tudo ótimo! É perto das 

coisas. Ali em baixo tem padaria, aqui pra cima, perto da praça Tenente 

também tem padaria. Tem tudo. Tem dois supermercados ali em baixo‖. – 

Relata M4. 

 

 Quanto aos entrevistados que residem há menos tempo no Setor Central – Parte 

Baixa, eles não mencionaram sobre as transformações na paisagem como os moradores que 

moram a mais tempo no setor, porém, todos afirmaram gostar do local. Por exemplo, M5, ao 

ser questionada sobre se gosta e se identifica com o setor, diz que 

―Bom demais! Nossa Senhora! É mais movimentado!‖ – Afirma M5. 

 

 M6, que também reside há pouco tempo no Setor Central – Parte Baixa relata que 

antes morava na fazenda, que o modo de vida era diferente, porém, gosta de viver na cidade e 

no setor onde está, por ser próximo a variados serviços. Com isso, afirmou que modificou seu 

cotidiano, mas, gostou dessa mudança. 

 ―Morava na fazenda, né. Aí era diferente! Mas eu gosto de viver aqui, é 

tudo perto das coisa!‖ – Relata M6. 

 

Apesar de viver somente há um ano no setor, M7 lembra que o fluxo de pessoas e 

veículos é variado, pois, nos finais de semana é menor e, durante os dias em que há 

expediente bancário), é maior. Dessa forma, é possível mencionar que este morador percebe a 

dinâmica dos fluxos, que, consequentemente, transforma a paisagem, de um modo que se 

caracteriza pelo conhecimento popular.  

―Constante só no meio de semana. Fim de semana pára! Fica um paradão! Aí 

tudo muda!‖ – Relata M5. 
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A entrevistada M8 também afirma gostar de estar morando nesse local quando 

menciona que ―Graças a Deus não tenho vontade de morar em outro lugar!‖.  Isso demonstra 

o pertencimento ao lugar e que essa pessoa se identifica com ele. A percepção de M8 sobre o 

fluxo de pessoas e veículos trouxe algumas indagações que os outros moradores não 

mencionaram, como, por exemplo  

―Carro desce aqui toda vida! É centro, né? E ainda tem uns que sai de 

contra-mão. Aí, meu Pai do Céu! É um descidão! Aí tem muita moto, 

bicicleta, aqueles furgãozão, carrão, carreta. Esses dias, uma pessoa, num sei 

da onde, desceu com a carreta rápido. Tremeu tudo a casa!‖ – Relata M8. 

 

Essa indagação de M8 ressalta sobre a inclinação da rua – que a entrevistada chama 

de ―descidão‖ –, pois, em algumas partes do setor, existe essa elevação no relevo, o que faz 

com que os carros, juntamente com a ação da gravidade, aumentem de velocidade, podendo 

causar transtornos, como acidentes, e, como a entrevistada mencionou, caminhões de cargas 

fazem ―tremer tudo a casa‖, o que, por consequência, pode danificar a estrutura das mesmas. 

As fotografias 61 e 62 mostram um exemplo de uma rua com inclinação, sendo ela a Rua 

Anhanguera. 

 
 

Fotografia 61 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Rua Anhanguera, esquina com Rua José 

Pereira Resende.  

        
Fonte: PAIVA, P.B, 2019. 
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Fotografia 62 – Jataí: Centro Histórico: Vista parcial da Rua Anhanguera. 

 
   Fonte: PAIVA, P.B, 2019.               

    

 Após a terceira parte ser encerrada, deu-se início a quarta parte da entrevista, a qual 

aborda o cotidiano do morador, contendo as seguintes perguntas: 1) Você/o Sr./a Sra. tem 

costume de conviver/conversar com seus vizinhos? Se sim, com que frequência?; 2) Com o 

aumento do número de comércios e fluxos de pessoas e carros neste local, como é a 

convivência entre os moradores? ; 3) Você/o Sr./a Sra. tem acesso às prestações de serviços 

oferecidos neste setor da cidade? Se sim, quais você mais utiliza?; 4) Costuma utilizar os 

equipamentos/espaços públicos que existem neste local (as praças, por exemplo)?. 

 Essa parte da entrevista trouxe vários relatos de vida dos entrevistados, M1, por 

exemplo, diz que  

―Me dou bem com todo mundo! Todo dia, se eu demorar abrir a casa, eles 

ligam pra saber cadê eu. É a mesma convivência com os vizinhos tudo. Tem 

um rapaz que trabalha na Saneago, ele trabalhou aqui no posto. Eu levanto 

muito cedo. Eu levanto 4 horas, asso pão de queijo pro meu sobrinho que vai 

pra fazenda e passa aqui pra tomar café. Ele saiu daí (do posto) e foi pra 

Saneago. Ele veio ver um serviço aqui e ele falou assim pra ela ‗cadê M1? 

Ela morreu? Porque eu não vejo ela, e a casa fechada, eu to preocupado.‘ A 

vizinha respondeu, ‗ela não tá aqui, foi pra fazenda‘. A relação aqui é bem 

harmoniosa!‖ – Relata M1. 
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 Percebe-se que a relação que M1 possui com os vizinhos e com quem está próximo à 

sua casa é de amizade. Também tem-se a questão da preocupação das pessoas com a 

moradora pelo fato dela ser uma idosa. Já M2, que também é uma pessoa idosa, possui 

problemas de saúde e não consegue se locomover sem o auxílio de muletas, por isso, ressalta 

que é raro sair de casa, pois, ―sair dá trabalho demais pros outros me carregar. Não gosto 

disso!‖. 

―Eu só fico aqui dentro. Eu não converso com nenhum. Eu não dou conta de 

ir lá, e eles não vem aqui. Só quando eu vou na porta da rua. Aí eu converso 

com alguns. Vai passando e a gente conversa. Eles param ali onde eu to e 

converso. Quando dá, eu converso com todo mundo. Não sou de mal de 

nenhum. Não tenho o que queixar de ninguém. Eles tudo é muito bão. Desde 

os meus menino pequeno, até hoje a convivência é muito boa‖. – Relata M2. 

  

A relação com os vizinhos é algo que faz parte da rotina das pessoas, e depende de 

como o sujeito interage com os outros, em sua rotina. M8, por exemplo, assim como M1, 

também possui boa relação com a vizinhança, e menciona que  

―Eu e a vizinha aqui a gente conversa todo dia por cima do muro! Nois vai 

fazer caminhada no lago todo dia!‖ – Relata M8. 

 

Há também pessoas que não possuem essa convivência entre os vizinhos pelo fato de 

estarem sempre trabalhando, ou, por não obterem contato direto por falta de afinidade, como é 

o caso de M3 e M4.  

―Eu converso quando é necessário. Eu não gosto de estar todos os dias em 

casa de vizinho. A gente vive na correria, tanta coisa, eu tenho minhas coisas 

pra fazer, vendo produtos. Então, assim, eu vou, se precisar eu vou lá, mas 

estar todo dia lá, não! Só se for preciso! Bom dia, boa tarde e cada um pro 

seu rumo. Hoje a gente mal tem tempo pra família da gente.‖ – Relata M3. 

 

―Eu não vou nem na casa de vizinho. Eu vou mais é pra rua. Vizinho, não 

vou na casa de nenhum, nem no da direita e nem do na esquerda. Eles nunca 

vieram aqui. Não falam nem oi, nem boa tarde e nem bom dia. Não tem 

convivência, sabe? Mas tem uns vizinhos que vem cá, trás comida. Esses 

aqui da esquina. Eles vem cá, bate papo. A gente planta milho no quintal, 

mandioca. A gente arruma pras pessoas, a gente vende também, sabe? O 

quintal é grande demais, né, aí a gente aproveita! A gente conversa. Mas 

esses de cá não. Tem uma amiga minha que mora lá em baixo. Vou na casa 

dela de vez em quando, vou lá tomar um café.‖ – Relata M4.  

 

 Com essa perspectiva de rotina de trabalho e aumento do fluxo de pessoas e carros na 

região, outros moradores também citam que a convivência com os vizinhos acaba não sendo 



90 
 

 

tão frequente, e dizem que isso ocorre devido à ―correria‖ do dia a dia. M7 destaca que essa 

convivência ocorre  

―Na hora dos intervalos de trabalho. E também é mais no fim de semana que 

a gente se fala‖. – Relata M7. 

 

Sobre o acesso às prestações de serviços, como bancos, lojas, supermercados, dentre 

outros, e aos lugares públicos do setor, os entrevistados falaram diversificados relatos. Os (as) 

moradores (as) idosos (as), por exemplo, afirmaram que os acessos que possuem as prestações 

de serviços são por meio do telefone, pois, ligam e os estabelecimentos fazem as entregas com 

o que pediram. M1 e M2, que são as pessoas com mais idade entrevistadas, dizem que  

―Não vou, eu ligo eles mandam tudo! Por exemplo, outro dia eu queria trocar 

meu freezer, eu liguei nos Móveis Planalto, na mesma hora chegou o freezer 

e a nota fiscal sem nem eu ir lá. Eu ligo e eles trazem. Tem 40 anos que eu 

compro lá! Eu procuro ser sempre honesta com minhas coisas. Eu gasto 

dentro daquilo que eu posso. Eu não confio em dinheiro de parente.  Eu 

conto com meu dinheiro, com a minha renda e faço compromisso dentro dos 

meus compromissos. E pago minhas prestações tudo adiantado.‖ – Relata 

M1. 

 

―A menina – se referindo à sua nora – pede pelo telefone e eles vêm trazer 

na hora.‖ – Relata M2. 

 

Essas mesmas pessoas falaram também sobre o acesso aos lugares públicos do Setor 

Central – Parte Baixa, como as praças, e relataram que não têm costume de ir nesses locais, 

ou por não gostarem de ir, ou por terem medo, ou por terem dificuldades de locomoção por 

conta de problemas de saúde, como é o caso de M2, que precisa do auxílio de muletas para 

poder andar.  

 

―Não tenho. Não vou. Principalmente a noite, eu morro de medo, não saio. 

Eu não vou, de jeito nenhum. Nem quando mais novo (a), não ia, minha mãe 

não deixava. Eu trabalhava muito, eu fui trabalhar com sete anos.‖ – Relata 

M1. 

 

―Não ia. Os menino que iam passear lá, no sábado e domingo. Eu nunca fui 

numa praça pra passear. O lago não conheço de passear, só passei por lá. Eu 

quase não saio de casa. Eu fico mais é aqui, dia e noite. Eu tenho problema 

de saúde e quase não ando.‖ – Relata M2. 

 



91 
 

 

Outros (as) entrevistados (as) também falaram sobre o uso dessas prestações de 

serviços e dos locais públicos, e, diferente de M1 e M2, costumam utilizá-los com mais 

frequência, principalmente supermercados, bancos e praças.  

―Tenho, bastante acesso! Uso mais o supermercado. Loja, raramente eu vou. 

Gosto muito de sair! Eu vou muito no lago pra tirar umas fotos. Passo lá na 

praça e dou uma volta. Mas só isso.‖ – Relata M4. 

 

A quinta e última parte da entrevista é sobre a percepção do morador acerca da 

paisagem urbana composta em seu setor. Neste momento, as perguntas foram feitas de forma 

mais simples, sem o uso de termos técnicos, para que o (a) entrevistado (a) pudesse 

compreender do que se relacionavam os questionamentos. Desse modo, as questões foram as 

seguintes: 1) Qual lugar deste setor você/o/a Sr./Sra. acha mais bonito? Por quê?;  2) Qual 

lugar deste setor você/o/a Sr./Sra. acha mais feio? Por quê?; 3) Você/o/a Sr./Sra. costuma ir a 

estes lugares? Se não, por quê? Se sim, com qual frequência?; 4) Qual lugar deste setor 

você/o/a Sr./Sra. mais gosta? Por quê?; 5) Qual o lugar deste setor você/o/a Sr./Sra. menos 

gosta? Por quê?. 

Nessa etapa, foi possível compreender os diferentes olhares dos moradores em 

relação à paisagem do seu respectivo setor, e, por meio da percepção de cada um, 

interpretaram de forma simples o que entendem e percebem no seu local de convivência 

diária. A maioria dos moradores respondeu que acham as praças bonitas, e, poucos deles, 

apontaram algum lugar que seja feio. Também afirmaram que costumam ir nesses lugares que 

acham bonitos. 

 

―Vou ali na Praça Tenente quando tá enfeitada e tem apresentação, acho 

muito bonito! É difícil falar de feio. Num acho nenhum feio.‖ – Relata M8. 

 

―Ali na praça da igreja, né? Tem a fonte. Quando fica florido, fica muito 

bonito! Quando tem casamento, gosto de sentar lá no banco e ficar vendo o 

movimento. Não acho nenhum lugar feio aqui não.‖ – Relata M5. 

 

―A Praça Tenente Diomar Menezes é bonita, fica no centro da cidade, gosto 

de ir lá quando tem evento. Frequento bastante lá. A que acho mais feia, é ali 

na parte de baixo, perto da faculdade FAJA.‖ – Relata M7. 
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Sobre os lugares que mais gostam e menos gostam tiveram respostas em comum, e, 

também, diferentes, por exemplo, M6 destacou que, por ter problemas de saúde e não sair 

muito de casa, quase não conhece muita coisa no setor, pois, reside há pouco tempo nele.  

 

―Minha saúde é precária né, não saio muito de casa. Eu moro pouco tempo 

aqui. Mas aqui é um lugar bão de morar. Por enquanto não tem lugar 

nenhum aqui que eu não goste.‖ Relata M6.  

 

Destacam-se as praças Tenente Diomar Menezes e da Igreja Matriz Nossa Senhora 

do Rosário – que são os dois principais espaços públicos do setor – sendo os locais que os 

entrevistados mais citaram quando falaram sobre qual local mais gostam no setor. O relato de 

M7 trouxe algo diferente, a pessoa diz que gosta de sua casa, pois é ali que tem o seu 

descanso aos finais de semana.  

―Gosto ali da Praça Tenente. Quando dá, eu vou. Às vezes, por exemplo, tem 

enfeite de natal, a gente tira um tempinho lá de vez em quando, não é todo 

dia não. Aí às vezes a gente vai um pouquinho, mas não vou todo dia não. 

Não tenho costume de ficar em praça não. Quando minhas filhas eram 

pequenas, gostava de sair mais, tirar foto, mas hoje em dia não muito.‖ – 

Relata M3. 

 

―Gosto da Praça da Igreja! Acho bonito lá. Também vou na missa de vez em 

quando.‖ – Relata M5. 

 

―Eu gosto mais é da minha casa. É onde eu repouso no fim de semana!‖ – 

Relata M7.  

 

Já sobre o local que menos gostam no setor, todos os entrevistados responderam que 

não há local que não gostem. Essa foi a resposta que tiveram em comum, demonstrando uma 

identificação com o local onde moram. 

Após a realização da entrevista com os moradores do respectivo setor, foram obtidas 

informações que mostram a riqueza do conhecimento popular das pessoas. Esse saber que 

cada indivíduo possui é fundamental para a concretização da ciência. A paisagem, enquanto 

conceito geográfico aborda sobre a diversidade de formas que compõe o espaço, e, nas falas 

dos entrevistados constam diferentes olhares sobre esse conceito. 

A relação com o lugar é perceptível nas respostas dos moradores e, além disso, a 

afetividade e o pertencimento se destacam também. Já no que diz respeito a percepção de 

paisagem dos entrevistados, é possível afirmar que todos a possui quando falam, por exemplo, 
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sobre inserção de asfalto na rua, a mudança de fluxo de pessoas e veículos, os lugares que 

acham mais bonitos e que não acham nenhum lugar feio no setor, dentre outros aspectos.  

Dessa forma, pode-se concluir que cada indivíduo possui sua própria sabedoria, 

mesmo sendo ela adquirida pelo senso comum. Nesse sentido, o conceito de paisagem na 

Geografia pode ser visto além da linguagem acadêmica, o que trará o saber do povo para ser 

inserido na ciência geográfica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[...] Eu sou estas casas 

Encostadas 

Cochichando umas com as outras. 

[...] 

Eu sou a dureza desses morros, 

revestidos, 

enflorados, 

lascados a machado, 

lanchados, lacerados. 

Queimados pelo fogo. 

Pastados. 

Calcinados e renascidos. 

Minha vida, 

meus sentimentos, 

minha estética, 

todas as vibrações 

de minha sensibilidade de mulher, 

têm, aqui, suas raízes”. (Cora Coralina) 

 

A paisagem urbana configura-se em um espaço dinâmico com vários elementos 

diferentes. Dessa forma, conforme for evoluindo os tempos, se transforma de acordo com as 

necessidades da sociedade. Todavia, ressalta-se também que tal paisagem possui contradições, 

tempos, formas, cores e aparência em geral diferentes.  

Essa paisagem urbana serve como um grande exemplo das transformações espaciais 

que vêm ocorrendo nos últimos tempos, a partir dessa dinamicidade existente no espaço 

urbano é que se considera possível encontrar rugosidades, que são as construções de épocas 

passadas que ainda resistem ao tempo e estão presentes nessa paisagem que em seu entorno há 

construções que seguem outras formas arquitetônicas da atualidade. 

Desse modo, a respectiva pesquisa identificou a presença das rugosidades na 

paisagem urbana da cidade de Jataí, sendo elas memórias do passado que devem ser 

preservadas. Ao mesmo tempo em que o atual sistema capitalista incentiva, de certa forma, os 

processos de contato entre culturas e economias diversificadas, também contribui para o 

surgimento de diversas formas e funções de locais, e que muitas vezes resultam na construção 
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de novas referências simbólicas ou mesmo da reelaboração de antigas. O que foi percebido 

durante a pesquisa, foram as adaptações na estrutura desses locais a fim de preservá-los 

mesmo sendo utilizados de formas diferentes do que era quando foram construídas nos 

tempos passados.  Por isso que a paisagem e os seus usos se modificam de acordo com as 

necessidades da sociedade, a qual está em constante movimento e transformação. 

Essas rugosidades possuem ao redor construções antigas e modernas, e por estarem 

todas localizadas em setores considerados como o centro da cidade, é notável que o fluxo de 

carros e de pessoas é constante, o que torna essas arquiteturas coloniais algo visível na 

paisagem. 

Outra consideração é sobre a multifuncionalidade do centro da cidade. Este setor é 

caracterizado por possuir diversidade de serviços, bem como residências e locais públicos, 

como as praças, por exemplo. A composição do comércio, juntamente com os bancos e as 

moradias encontradas nesse local mostram a variedade de formas e funções que podem ser 

encontradas ali nessa região. No caso do Centro Histórico é possível ver esses atributos que 

contribuem para a heterogeneidade da paisagem urbana do setor. Casas com arquiteturas 

coloniais, casas com alpendres, casas da contemporaneidade, variados tipos de comércio, 

bancos e, até mesmo, a forma com que os fluxos de veículos e pessoas são diferentes 

conforme o horário do dia, compõem essa multifuncionalidade. 

Sobre a análise das entrevistas, conclui-se que os moradores do Centro Histórico de 

Jataí possuem vastos saberes de vida, os quais, mesmo sendo parte do conhecimento popular 

das pessoas, são importantes para conhecer e compreender as perspectivas e olhares que 

possuem acerca do mundo em que estão inseridos. Lembrando que, os resultados dessas 

entrevistas são qualitativos, ou seja, não houve um número determinado de entrevistados que 

representará uma porcentagem do total de habitantes do setor. 

Percebe-se que, a maioria dos entrevistados mesmo com poucos anos de estudos, 

responderam as questões com várias percepções diferentes, e elas são fundamentais para 

inserir na ciência esse saber de quem não está envolvido no meio acadêmico, visto que, 

muitas vezes, o que essas pessoas vivenciaram ao longo dos anos, podem não constar em 

livros e pesquisas. 

É possível afirmar que a percepção de paisagem dos moradores entrevistados é 

notável quando dizem sobre as mudanças de fluxo de carros e veículos, a rua que foi 

asfaltada, o lugar que acha mais bonito no setor, dentre outros. Além disso, a afetividade com 

o lugar e o pertencimento que possuem pelo local em que moram é algo presente na fala de 

cada participante. Também vale ressaltar que o modo com que os moradores que vivem mais 
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tempo no setor perceberam as mudanças na paisagem ao longo dos anos, é diferente da 

percepção daqueles que vivem há menos tempo, o que explica essas diferentes formas de 

enxergar o que os cerca.  

Nesse sentido, a problemática da pesquisa, a qual faz questionamentos sobre como o 

setor se transformou a partir da década de 1970, se existem rugosidades na paisagem urbana 

da cidade e qual é a visão dos moradores deste setor sobre a paisagem urbana que faz parte do 

cotidiano de cada um deles, foi respondida por meio dos trabalhos de campo realizados, 

apontando as transformações socioespaciais que ocorreram no Centro Histórico, bem como as 

rugosidades e os diferentes olhares e percepções para a paisagem urbana que os moradores 

trouxeram a partir das entrevistas.  

Dessa forma, para finalizar, esta pesquisa trouxe um pouco do que se pode encontrar 

na paisagem urbana e revela a percepção que os moradores possuem sobre tal paisagem. O 

trabalho foi realizado a fim de contribuir com os estudos urbanos da cidade de Jataí – GO, 

bem como servir como fonte de conhecimento acerca do presente tema. 
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Anexo 1: Comprovante de envio do projeto. 
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Anexo 2: Informações básicas do projeto. 
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Anexo 3: Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Jataí 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

Anexo 4: Termo de compromisso 
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Apêndice 1: Roteiro da entrevista semiestruturada com os moradores do Setor Central – Parte 

Baixa de Jataí – GO. 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS MORADORES DO 

BAIRRO SETOR CENTRAL – PARTE BAIXA DE JATAÍ – GO. 

 

1 – Perfil do participante: 

1.1 Idade: 

1.2 Gênero: 

1.3 Profissão: 

1.4 Escolaridade: 

 

2 – Informações do imóvel: 

2.1 Quantas pessoas residem no local? (crianças, jovens e adultos) 

2.2 Quantos imóveis existem no mesmo lote? 

2.3 O imóvel é alugado ou próprio? 

2.4 Características gerais do domicílio: 

2.4.1 O imóvel possui estrutura nova ou antiga? 

2.4.2 Número de salas: 

2.4.3 Número de quartos: 

2.4.4 Número de banheiros: 

2.4.5 Há móveis em todos os cômodos da casa? 

2.4.6 Há eletrodomésticos? (TV, geladeira, fogão, etc) 

 

3 – Informações sobre o (a) morador (a) e seu cotidiano: 

3.1 Há quanto tempo você/o Sr./a Sra. reside neste local? 

3.2 Você se identifica com este local? Ou gostaria de morar em outro bairro da cidade? 

3.3 Como era o fluxo de pessoas e carros quando você/o Sr./a Sra. começou a morar 

neste local? 

3.4 Como é hoje? Houve alterações? 

3.5 Caso houve alterações, você/o Sr./a Sra. acredita que isso tenha alterado o seu 

cotidiano? 
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4 – Informações sobre a convivência do morador: 

4.1 Você/o Sr./a Sra. tem costume de conviver/conversar com seus vizinhos? Se sim, 

com que frequência? 

4.2 Com o aumento do número de comércios e fluxos de pessoas e carros neste local, 

como é a convivência entre os moradores?  

4.3 Você/o Sr./a Sra. tem acesso às prestações de serviço oferecidas neste bairro da 

cidade? Se sim, quais você mais utiliza? 

4.4 Costuma utilizar os equipamentos/espaços públicos que existem neste local (as 

praças, por exemplo)? 

 

5 – Informações sobre a percepção do morador acerca da paisagem urbana composta 

em seu bairro. 

5.1 Qual lugar deste bairro você/o/a Sr./Sra. acha mais bonito? Por quê?  

5.2 Qual lugar deste bairro você/o/a Sr./Sra. acha mais feio? Por quê? 

5.3 Você/o/a Sr./Sra. costuma ir a estes lugares? Se não, por quê? Se sim, com qual 

frequência? 

5.4 Qual lugar deste bairro você/o/a Sr./Sra. mais gosta? Por quê?  

5.5 Qual o lugar deste bairro você/o/a Sr./Sra. menos gosta? Por quê?  
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Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/O Sr./A Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada ―O LUGAR E A IDENTIDADE DOS SUJEITOS: uma análise do setor central 

de Jataí (GO)”. Meu nome é Priscila Braga Paiva, sou a pesquisadora responsável e sou 

aluna do Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Jataí. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, 

se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em 

duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço 

que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador(es) responsável(is), via e-mail (priscilabragapaiva@gmail.com) e, inclusive, sob 

forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (64) 99972-1864. Ao 

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também 

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone (64) 3606-8303.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

1.1 Título, justificativa, objetivos; 

 

Título: O LUGAR E A IDENTIDADE DOS SUJEITOS: uma análise do setor central de Jataí 

(GO). 

Justificativa: essa pesquisa se justifica pela sua relevância científica e social que irá 

proporcionar ao processo de compreensão de como os sujeitos se identificam com as 

transformações socioespaciais ocorridas na área central da cidade de Jataí (GO). 

Objetivo: compreender como os sujeitos que residem na área central da cidade se identificam 

com o local, levando em consideração os vários momentos do seu processo de formação e 

transformação socioespacial da paisagem a partir da década de 1970. 

 

1.2 Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos.  

Buscar-se-á capturar discursos de moradores(as) a fim de conhecer sobre seu modo de 

vida no setor central da cidade de Jataí – GO. Nesse momento, serão coletados os dados 

mediante a entrevista semiestruturada aos moradores, maiores de 18 anos. A abordagem se 
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dará, durante o trabalho de campo, aos moradores que se encontrarem em suas residências. 

Tal entrevista será gravada com gravador de voz mediante autorização do participante.  

(     ) Permito a divulgação da minha voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa; 

(     ) Não permito a publicação da minha voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

1.3 Especificação de possível desconforto emocional e/ou de possíveis riscos psicossociais.  

A pesquisadora tem como preocupação ponderar os riscos e benefícios, tanto 

conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de 

benefícios e o risco mínimo de qualquer abalo psicológico, angústia, tristeza aos participantes 

da pesquisa. Caso seja necessário, será disponibilizado o acompanhamento ou assistência 

integral aos mesmos através do Serviço de Apoio Psicológico e Psicopedagógico da UFG – 

Regional Jataí, inclusive após o encerramento e/ou interrupção da pesquisa. 

O trabalho se dará de forma simples e caso não queira participar em qualquer 

momento é permitido sua saída sem prejuízo algum para o participante.  

Caso aceite participar da pesquisa, a entrevista será realizada de forma individual, e 

assim poderá responder às questões sem identificação, e os dados nortearão a construção da 

dissertação de Mestrado. 

1.4  Informação sobre as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da cooperação com 

a pesquisa realizada.  

A presente pesquisa não irá acarretar despesas ao participante, visto que, as entrevistas 

ocorrerão em seu local de domicílio, não sendo necessário o deslocamento do mesmo. Não 

haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação. 

1.5 Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não;  

1.6 Outras informações: 

É garantido o sigilo das informações prestadas, assegurando a privacidade dos sujeitos 

quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa; 

É garantido a liberdade do sujeito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo; 

O participante possui o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou 

futuros), garantida em lei, decorrentes da sua participação na pesquisa; 

O participante terá acesso ao registro do consentimento sempre que solicitado. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

Eu,______________________________________________________________, inscrito(a) 

sob o RG/CPF_________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo intitulado ―O LUGAR E A IDENTIDADE DOS SUJEITOS: uma análise 

do setor central de Jataí (GO)‖. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Priscila Braga Paiva sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Jataí, ______de____________________ de_________. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

 

Testemunhas em caso de assinatura datiloscópia 

 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 

 


