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“A prata é um metal com o poder de reflexão 

muito elevado. Do latim ‘Argentum’, significa 

‘brilhante’. Nossa pele é de prata! Ela reflete 

luz, um brilho tão intenso que eu me pergunto: 

Por que o ouro é tão querido e a prata 

subvalorizada? Alguns hão de responder que é 

pela prata ser encontrada com mais facilidade. 

Reflita. O Brasil tem uma população de negros 

maior que a de brancos. Temos menos valor 

por ser maioria? A ironia da maioria virar 

minoria. A prata é um metal puro. Eu realmente 

não entendo essa necessidade da procura do 

ouro”.  

- Baco Exu do Blues, 2018. 

 



  

RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a distribuição da população negra em Jataí 

(GO), para verificar a hipótese de que a mesma se encontra segregada. Para isso foi feita uma 

revisão bibliográfica sobre a temática e utilizado dados do último censo demográfico (2010) 

para compreender como se dá estas questões na cidade de Jataí. Para espacialização da 

população, bem como a organização do mapa de renda, utilizou-se o software ArcGIS 10.2.1. 

Como resultado observou-se que a presença de ambiente segregados na cidade de Jataí, mas a 

segregação em relação a raça, não ocorre de forma tão nítida na cidade. Através da pesquisa foi 

possível observar que a renda é quem exerce um papel fundamental na construção deste espaço 

urbano. No entanto, a baixa presença das pessoas de cor/raça preta em espaços considerados de 

classe média alta e classe alta, que possuem boa infraestrutura, indica a exclusão histórica desta 

população. 
 

 

Palavras-Chave: Segregação socioespacial; Jataí (GO); População negra; Renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la distribución de la población negra en Jataí 

(GO), para verificar la hipótesis de que está segregada. Para ello, se realizó una revisión 

bibliográfica sobre el tema y se utilizaron datos del último censo demográfico (2010) para 

comprender cómo se producen estos problemas en la ciudad de Jataí. Para la espacialización de 

la población, así como para la organización del mapa de ingresos, se utilizó el software ArcGIS 

10.2.1. Como resultado se observó que la presencia de un entorno segregado en la ciudad de 

Jataí, pero la segregación en relación con la raza, no ocurre tan claramente en la ciudad. A través 

de la investigación se pudo observar que el ingreso es quien juega un papel clave en la 

construcción de este espacio urbano. Sin embargo, la baja presencia de personas de color/raza 

negra en espacios considerados de clase media alta y clase alta, que cuentan con buena 

infraestructura, indica la exclusión histórica de esta población. 

 

 

Palabras-llave: Segregación socioespacial; Jataí (GO); Población negra; Ingresos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre o espaço urbano e sua relação com a população entendida por raça 

vem crescendo muito nos últimos anos, gerando indicadores que demonstram uma série de 

diferenciações  e a segregação socioespacial de determinada parcela da sociedade.  

A segregação socioespacial dentro das cidades é materializada com a segregação 

residencial por raça, este é um dos principais elementos para a estruturação das hierarquias 

raciais dentro do espaço urbano. 

O espaço urbano é, antes de tudo, um ambiente de muitas contradições e 

fragmentações. Se acirram a competição entre os indivíduos, nos mais diversos meios, resultado 

principalmente do modo de produção capitalista em que estamos inseridos. Com isso há 

também o distanciamento entre as classes, uma crescente marginalização da população pobre. 

Destacamos aqui a população negra, que passa por um processo mais duro de segregação 

socioespacial.  

Segundo Silva (2005), fazer uma análise da estrutura da paisagem urbana não é fácil, 

pois é necessário que se compreenda também todo, o processo histórico e social que levou a 

configuração atual de um determinado espaço. Neste sentido, podemos dizer que processos 

sociais vivenciados no passado são um fator condicionador da conjuntura atual da sociedade.  

O abismo social entre negros e brancos no Brasil, pode ser constatado principalmente 

com a marginalização/periferização da população negra dentro das cidades. Esta situação está 

relacionada com processos históricos, como a escravidão, vivenciados por esta população. Os 

negros, apesar de serem libertos, continuaram à margem da sociedade, ou seja, não faziam parte 

da lógica do sistema econômico vigente como detentores dos meios de produção (capitalistas), 

mas passaram a ser parte da parcela explorada. Este fato resultou no processo de favelização, 

fato comumente visto nas grandes cidades, e também na marginalização dessa população, 

configurando assim a atual situação dos negros no Brasil. 

Há um padrão de vivência da população negra dentro dos centros urbanos brasileiros, 

que em geral reside nas áreas desvalorizadas das cidades, geralmente na periferia urbana. Este 

é um fato comum, principalmente pelo valor do solo e da edificação ser mais baixo em áreas 

afastadas do centro. Isso é refletido no padrão construtivo das casas, que apresentam materiais 

de edificação mais baratos, muitas vezes em casas habitadas ainda inacabadas.  

Uma pesquisa realizada por Figueiredo (2003), comparando os dados da PNAD de 

1988 a 1999 demonstrou que houve um aumento da proporção de negros nas classes médias e 

altas. No entanto, isso não mudou a distância social entre negros e brancos dentro do espaço 
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urbano. Segundo França (2017), os negros das classes altas e médias residem mais próximos 

dos pobres do que dos brancos deste mesmo estrato social. Isto demonstra que a raça assim 

como classe social é um fator que condiciona o modo de vida de uma população. 

De acordo com Guimarães (2018), Jataí (GO) se enquadra no perfil de cidades de porte 

médio, principalmente pelo número de habitantes e pela influência exercida na rede urbana em 

que a mesma está inserida. No entanto, apesar disso através de uma observação empírica é 

possível perceber a cidade segue o mesmo padrão da maioria dos centros urbanos brasileiros, 

ou seja, há uma estrutura que segrega e marginaliza a população negra. 

Visando entender como se dá o processo de segregação socioespacial dentro da cidade 

de Jataí (GO), foi feita uma espacialização da população negra e da população branca, para 

analisar a distribuição das mesmas e em quais áreas se concentram cada uma dentro da área 

urbana da cidade. Foi realizado também correlação entre a distribuição de raça e renda. 

O principal objetivo desta pesquisa foi verificar a hipótese de que a maior parte da 

população negra vive nas áreas desvalorizadas da cidade, bem como fazer uma caracterização 

desta população. Para isso foi feita uma revisão bibliográfica sobre a temática e utilizou-se os 

dados do Censo Demográfico (2010) para compreender como se dá estas questões na cidade de 

Jataí. Para espacialização da população, bem como a organização dos demais mapas, foi 

utilizado o software ArcGIS 10.2.1. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa adotou uma perspectiva dialética como caminho para alcançar os 

objetivos aqui traçados. O trabalho utilizou o Censo Demográfico de 2010 como principal fonte 

de dados. Ademais, foram utilizadas algumas leituras disponibilizadas no site do Laboratório 

de Geografia Urbana e da Saúde (REGGEO), da Universidade Federal de Goiás/ Regional Jataí 

(UFG), além de artigos científicos disponíveis no portal CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e na biblioteca digital SciElo (Scientific 

Electronic Library Online): Silva (2005) e (2009), Figueiredo (2003), França (2017), Corrêa 

(1995), Costa E Mello (2010) Brito e Souza (2005), Sydenstricker-Neto et al. (2015), Spósito 

(2005), Santos (2012), Camara e Moscarelli (2016), Roma (2008), Rodrigues (2008), Santos 

(1993), Sposito (2004) e (2008), Silva et al. (2016), Cobos (1988), Panta (2018), França (2017), 

Heringer (2002), Andrade Junior E Mota (2017), Figueiredo (2014), Ferreira, (1988), Santos 

(2002), Ferreira e Ratts (2017), Botelho (2007), Negri (2008) e Souza (2007). 

Utilizou-se, ainda, algumas fontes de informações, sendo elas: 

Parte cartográfica: mapa de localização da área de estudo, mapa de renda e os mapas 

da espacialização da população branca e negra na cidade de Jataí, ambos feitos no software 

ArcGis 10.2.1.  

Distritos censitários: Os dados utilizados para a elaboração dos mapas são do Censo 

Demográfico de 2010, disponíveis no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). 

O censo demográfico é a principal fonte de para o conhecimento da população de todo 

país. A pesquisa é feita a domicílio, e o questionário base consta perguntas sobre as 

características dos domicílios e dos moradores. O período de realização do mesmo é a cada 10 

anos.  O censo possui uma abrangência nacional, divulgando resultados referentes ao Brasil, 

Grandes Regiões, Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões, Regiões 

Metropolitanas, Municípios, Distritos, Subdistritos e Setores Censitários.  Os mapas foram 

feitos por meio dos setores censitários. 

Nesta pesquisa, as pessoas denominadas como negras, são o resultado da junção dos 

habitantes classificadas como pretas e pardas no IBGE. O pardo trata-se de uma ramificação do 

preto, desse modo, entendemos que não há uma distinção significativa dos mesmos em relação 

a segregação e o racismo em geral. 
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3 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Jataí está localizado no sudoeste de Goiás (Mapa 1) ocupando uma 

área de 7 174, 225 km2. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, o 

município possuía 88.006 habitantes, com densidade demográfica de 12,27 hab/km², 

atualmente a estimativa é de 100.882 habitantes como nos mostra os dados disponíveis no site 

do próprio órgão.  

O IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração, 

ou seja, as pessoas são perguntadas sobre sua cor e elas fazem a qualificação de si mesma, de 

acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. No censo 

demográfico de 2010, o município de Jataí possuía 38.245 pessoas brancas, 6.593 

autodeclarados pretos, 916 pessoas de raça amarela, 42.148 pardos e 90 autodeclarados 

indígenas.  

As primeiras famílias que chegaram em Jataí, estavam em busca da oportunidade de 

terras para o livre cultivo, e de uma melhor perspectiva de vida. A cidade de Jataí cresceu 

principalmente devido a expansão da fronteira agrícola a partir da década de 1970, desde então 

houve o crescimento da implantação de novos loteamentos. 

A modernização da agricultura também transformou a cidade de Jataí, que foi se 

reconfigurando e se expandindo ao longo do tempo, as áreas centrais foram se valorizando cada 

vez mais e a população de baixa renda foi empurrada para as margens da cidade.  
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Mapa 1. Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí, 2019. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019. 
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Mapa 2. Jataí (GO): Divisão por bairros (2010). 

 
Fonte: IBGE, 2010 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019. 
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Tabela 1. Legenda do mapa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019 
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18 

19 
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21 
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23 
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27 

28 

29 
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RIO CLARO III 
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PRIMAVERA  
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FREI DOMINGOS  
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SAMUEL GRAHAM  

FILOSTRO MACHADO  
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DOM ABEL  

CENTRO  
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SANTA TEREZINHA 

BARCELONA 

VILA FÁTIMA 

VILA LUÍZA 

POPULAR 

SODRÉ 

SERRA AZUL 
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JARDIM FLORESTA 
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VILA SOFIA III 
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RESIDENCIAL DAS ABELHAS 

MORADA DO SOL 

RESIDENCIAL DAS BRISAS 

FLAMBOYANT 

PORTAL DO SOL - ETAPA 1 

PORTAL DO SOL - ETAPA 2 

RECANTO DA MATA 

BANDEIRANTES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DISTRITO AGROINDUSTRIAL 

RESIDENCIAL SUL 

CIDADE JARDIM 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 O Espaço Urbano  

O espaço urbano deve ser entendido como um elemento complexo, fruto das 

relações humanas. Desse modo, para que possamos entender a atual conjuntura do 

mesmo, devemos primeiramente fazer um reporte histórico. 

Segundo Corrêa (1995, p.1), em termos gerais o espaço urbano trata-se de um 

“conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si”. Estes usos de acordo com o 

mesmo autor “definem áreas, como: o centro da cidade, local de concentração de 

atividades comerciais, de serviço e de gestão; áreas industriais e áreas residenciais, 

distintas em termos de forma e conteúdo social; áreas de lazer; e, entre outras.”  

Contextualizando a relação entre sociedade e organização do espaço “a 

urbanização constitui um fenômeno singular, ao lado de outros processos de ordem social 

e espacial que caracterizam a contemporaneidade” (COSTA; MELLO, 2010, p. 36). 

 

A urbanização é um fenômeno antigo, datando de milênios antes de Cristo. No 

transcurso de sua evolução primeira para as configurações urbanas na Grécia 

e em Roma, para as fronteiras civilizatórias da Idade Média e dos Tempos 

Modernos [..]. (COSTA; MELLO, 2010, p. 36).   

 

A urbanização no Brasil começa a partir dos anos 30 do século XX, seu início 

articula-se com uma série de mudanças na sociedade brasileira e na economia, no entanto 

é somente a partir da década de 1970 que os dados demográficos registram uma população 

urbana superior a população rural (BRITO; SOUZA, 2005, p. 48). 

 

A partir dos anos 1970, configurou-se no Brasil um novo padrão de 

urbanização que até hoje se mantém e é caracterizado por dois processos 

dialeticamente integrados. O primeiro diz respeito a uma urbanização intensiva 

resultante da concentração populacional e econômica em regiões 

metropolitanas, cidades médias e cidades monoindustriais, que cresceram e 

proliferaram; o segundo processo refere-se a uma urbanização extensiva que 

integrou virtualmente todo o território nacional ao modo de organização 

socioespacial próprio de uma sociedade urbano-industrial. Esse padrão de 

urbanização implicou usos e ocupação problemáticos do solo e fortes impactos 

socioambientais. Uma nova hierarquia urbana envolvendo uma rede de 

centralidades abre perspectivas na busca de cidades mais integradas e 

sustentáveis (SYDENSTRICKER-NETO et al., 2015, p. 15). 

 

A expansão urbana deve-se principalmente ao fluxo migratório rural-urbano, no 

qual há um aumento populacional significativo e intenso nas grandes cidades. O auge 

desse fluxo acontece entre 1960 e 1980, onde houve um deslocamento populacional 

gigantesco, em um curto espaço de tempo (BRITO; SOUZA, 2005, p. 48). A chegada da 
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industrialização nas grandes metrópoles no século XX, fez com que aumentasse a 

demanda por mão de obra, o que gerou uma grande busca por estas oportunidades.  

Em geral, as pessoas são atraídas para a cidade pela oferta de trabalho e moradia, 

ademais a migração reflete a busca incessante do homem pela famigerada “vida 

próspera”. A migração é, neste caso, um dos principais fatores modeladores do espaço, 

gerando profundas mudanças estruturais e consequentemente a transformação das 

cidades. 

Para Sposito (2005, p. 102) o espaço é resultado dos processos e dinâmicas que 

orientam o movimento da sociedade. Desse modo, em consequência do modo de 

produção capitalista vigente, as relações econômicas excludentes refletem de maneira 

bastante expressiva no espaço urbano, fazendo com que apareçam vários problemas como 

as injustiças socias e a segregação socioespacial. 

Como forma de ordenar o espaço das cidades, bem como amenizar esses 

problemas sociais, surgem mecanismos, como o planejamento urbano. O Planejamento 

Urbano trata-se de um instrumento de ordenamento do espaço urbano, para tornar a 

cidade um ambiente mais justo e igualitário. 

 

O planejamento urbano surgiu como um instrumento de política para enfrentar 

as transformações sociais, políticas e econômicas derivadas da emergência da 

sociedade de base urbano-industrial. A crescente urbanização da população e 

o significativo crescimento demográfico de algumas cidades tornaram 

necessárias políticas públicas de controle do uso do solo urbano, programas 

habitacionais e demais infraestruturas urbanísticas (SANTOS, 2012, p. 93). 

 

Segundo Câmara e Moscarelli (2016), o processo de planejamento urbano, 

 

[...] deve ser benéfico e compartilhado por todos. Projetos setoriais 

fragmentados ou isolados comprometem os objetivos do desenvolvimento 

sustentável, pois não integram espaços e geram conflitos uma vez que, estes, 

precisam de harmonização e coordenação de planos territoriais e setoriais. 

Estratégias e políticas urbanas que promovem a compacidade e conectividade, 

produzem formas urbanas mais sustentáveis, ou seja, reduzem o uso de 

automóveis, podem melhorar a mobilidade através do uso de bicicletas ou 

transporte coletivo, apresenta espaços acessíveis, a baixa emissão de carbono 

e são mais humanizados entre inúmeros outros benefícios (CÂMARA; 

MOSCARELLI, 2016, p. 5). 

 

O planejamento urbano precisa ser interdisciplinar, ou seja, precisar ter a 

participação dos mais diversos profissionais e deve antes de tudo ser neutro. No entanto, 

apesar da incessante busca por justiça social, bem como uma cidade menos desigual, há 

ainda hoje uma relação discriminatória que marginaliza uma parte da população. 
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Podemos observar facilmente dentro dos centros urbanos a segregação socioespacial 

vivenciada pela população de baixa renda. 

 

4.2 Segregação Socioespacial  

Após o entendimento e a conceituação do espaço urbano, faz-se importante a 

compreensão de um dos principais problemas presentes neste ambiente, a segregação 

socioespacial. 

A segregação socioespacial trata-se da divisão social do espaço, que implica no 

isolamento de uma parcela da população. A mesma deve ser entendida como um 

“processo da sociedade capitalista que acirra, a cada momento da história, as tensões 

sociais” (ROMA, 2008, p. 31). Segundo a mesma autora, o acirramento das tensões 

sociais, começa a partir da revolução industrial na Inglaterra, momento no qual a classe 

trabalhadora vivia em condições insalubres de moradia, diferentemente da classe 

detentora dos meios de produção. A partir desse momento passamos a ver mais 

nitidamente as diferentes formas de vivências dentro da cidade.  

 

É fundamental para análise da produção e da reprodução do espaço urbano, da 

desigualdade socioespacial, que se analise a imbricação do mundo do trabalho 

e do mundo da reprodução da vida como produto da exploração, dominação e 

espoliação dos trabalhadores que se concretizam no local de trabalho, no lugar 

de moradia, no deslocamento da moradia para o trabalho, na vida em geral 

(RODRIGUES, 2007, p. 78). 

 

De acordo com Santos (1993), se pensarmos a cidade como materialidade, a 

mesma torna-se responsável pela criação da pobreza e a “pobreza não é apenas o fato do 

modelo socioeconômico vigente, mas, também, do modelo espacial”. Sendo assim, “as 

relações sociais, econômicas e culturais refletem-se no espaço e são, também, por ele 

determinadas” (SPOSITO, 2008, p. 33). Desse modo o espaço transforma o homem e as 

relações sociais que estão presentes nele. 

 

A grande cidade capitalista é o lugar privilegiado de ocorrência de uma série 

de processos sociais, entre os quais há́ acumulação de capital e a reprodução 

social tem importância básica. Estes processos criam funções e formas 

espaciais, ou seja, criam atividades e suas materializações, cuja distribuição 

espacial constitui a própria organização espacial urbana (CORRÊA, 1995, p. 

5.). 

 

As mudanças que ocorreram em decorrência do modo de produção capitalista, 

fizeram com que as massas, que até então estava nas áreas rurais, se deslocassem  para as 



21  

cidades, distanciando do seu local de origem e passando a viver na maior parte dos casos 

em ambientes insalubres (SILVA et al., 2016, p. 259). 

O desenvolvimento econômico e industrial no Brasil, contribuíram para a 

“formação de realidades distintas e junto a todos esses aspectos, surgem as desigualdades 

sociais, que se mostram mais abrangentes cotidianamente” (SILVA et al., 2016, p. 259). 

Deste modo, estas desigualdades observadas dentro do espaço urbano, podem ser 

interpretadas como fruto do capitalismo.  

A revolução industrial, bem como a chegada de um novo modelo de produção 

exerceu um papel de extrema importância dentro da construção do espaço. Os conflitos 

entre capital x trabalho x estruturação do espaço urbano, evidencia cada vez mais “a 

divisão social do espaço, isto é, a diferenciação social, a expansão da pobreza e a 

segregação socioespacial” (ROMA, 2008, p. 32).  

A divisão social do espaço acontece com o afastamento das pessoas pobres das 

áreas centrais, isso porque em geral está região possui um valor maior que as demais 

áreas, e trata-se de uma área privilegiada em relação ao acesso aos serviços públicos em 

geral. No decorrer do século XX no Brasil, efetivou-se um modelo de estrutura urbana 

denominado de centro-periferia, que para Sposito (2004, p. 114), pode ser entendido da 

seguinte forma: 

 

As cidades brasileiras tiveram suas estruturas urbanas baseadas por relações 

do tipo centro-periferia, no âmbito das quais as áreas centrais eram 

caracterizadas como as melhores equipadas e as periferias pelo uso residencial 

dos segmentos de menor poder aquisitivo, marcadas pela precariedade de 

condições de vida individual e coletiva.  

 

As áreas centrais das cidades brasileiras caracterizam-se por oferecerem uma 

maior infraestrutura, concentração de bens e serviços e áreas de lazer, este fato faz com 

que haja o aumento do valor venal dos lotes, empurrando as pessoas com menor poder 

aquisitivo para as periferias, onde constroem casas em condições quase sempre precárias. 

De acordo com Cobos (1988), todos os processos relacionados a periferia,  

 

seu crescimento, sua permanência e sua fixação territorial estão modificando 

tanto a fisionomia como o funcionamento das estruturas urbanas. 

O aumento do preço do solo e dos materiais de construção, a ritmos as vezes 

maiores que os da inflação, devido ao elevado grau de monopolização deste 

setor industrial e às altas taxas de lucro bancário ou hipotecário, de um lado; e, 

de outro, o arrocho dos salários reais da população trabalhadora, tem reduzido 

ainda mais do que no passado o acesso a “habitação adequada” (COBOS, 1988, 

p. 38 e 40). 
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Para Roma (2008, p. 41), há uma enorme diferença entre ricos e pobres morarem 

distante das áreas centrais, já que neste caso o primeiro possui maior poder aquisitivo e 

dispõe de uma maior mobilidade “o que lhes possibilita um acesso mais amplo ao 

conjunto da cidade”. Os de menor poder aquisitivo, “em geral, moram longe do centro, 

mas necessitam se deslocar até lá para trabalhar ou para utilizar os serviços públicos ou 

privados, e esses deslocamentos representam despesas onerosas para essa parcela da 

população” (ROMA, 2008, p. 41 e 42). 

A segregação socioespacial, bem como a própria periferização, não deve ser 

vista como um processo natural, mas sim como resultado das ações privadas e públicas, 

que quase sempre é articulada, fazendo com que haja uma estrutura que beneficia uma 

pequena parcela da população. Esta estrutura também gera outras barreiras como a de 

cunho racial, na qual negros e brancos não ocupam o mesmo espaço social. 

 

4.3 O negro e a segregação racial 

 

A segregação socioespacial está associada às desigualdades, hierarquia e 

discriminações, desse modo vai além do fator econômico e se insere também no fator 

raça. Nesse contexto, há ainda uma parte da população que se mostra mais segregada do 

que as demais, a população negra, resultado de um processo histórico de subjugação dessa 

parcela da sociedade.  

Os estudos sobre segregação urbana, com base em raça, começaram a partir da 

década de 1940, a partir da pesquisa de Pierson (1942), realizada em Salvador. Nesta 

pesquisa o mesmo, constatou que “as áreas mais pobres eram habitadas majoritariamente 

por negros retintos e mestiços de pele mais escura, ao passo que brancos e mestiços de 

pele mais clara concentravam-se em localidades mais valorizadas”(PANTA, 2018, p. 59) 

As diferenciações entre negros e brancos dentro do espaço urbano está 

relacionado ao contexto histórico de discriminação presente no Brasil e no mundo. 

Segundo França (2017), o caso norte americano é um importante exemplo de segregação 

racial. 

 

A segregação residencial foi um dos principais elementos de um regime 

mais geral de segregação que, resguardada por dispositivos legais, 

objetivava a separação física entre negros e brancos de modo a evitar 

todo tipo de contatos, relacionamentos, amizades, casamentos e 

misturas interraciais. Neste país, não apenas a maior parte dos negros 
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foi mantida nas posições mais baixas da hierarquia social, mas, de certa 

forma, a segregação também criou algo como uma estratificação social 

paralela, uma vez que os negros que ascendiam socialmente também 

eram obrigados a permanecer nos guetos (FRANÇA, 2017, p. 31). 

 

O Brasil recebeu durante a escravidão cerca de quatro milhões de escravos 

negros africanos, e também foi o último país a abolir a escravidão. É impossível 

desassociar estes fatos com a atual situação dos negros no país.  

Segundo Heringer (2002, p.58), “embora nenhuma forma de segregação tenha 

sido imposta após a abolição, os ex-escravos tornaram-se, de maneira geral, 

marginalizados em relação ao sistema econômico vigente”, isso impulsionou a 

periferização desta população, fazendo com que a mesma não tivesse outra saída além 

das áreas afastadas dos centros.  

Andrade Junior e Mota (2017, p.4) ressaltam que, “na maioria dos casos, os ex-

escravos passaram a habitar áreas urbanas periféricas, em razão de terem sido excluídos 

geograficamente e expostos ao preconceito racial, o que disseminou os cortiços e as 

favelas”.  Estas habitações informais, correspondem a um núcleo que surgiu de forma 

desordenada, em terreno público, localizado em áreas que não eram urbanizadas 

(CARRIL, 2006). 

Segundo Figueredo (2014): 

 

Como consequência de todo esse processo de escravidão e marginalização pós 

escravidão, o negro permaneceu na sociedade brasileira por muito tempo 

ocupando uma situação de risco social e vulnerabilidade diante do intenso 

preconceito com que foram tratados (FIGUEREDO, 2014, p. 4). 

 

 Esse processo de marginalização e “os diferenciais nas localizações residenciais 

contribuiriam para constituir limites para a inserção dos negros nas camadas médias e 

altas”, sendo o espaço urbano uma peça fundamental para a articulação entre raça e classe 

no Brasil, “mantendo negros afastados (física e socialmente) das classes médias brancas” 

(FRANÇA, 2017, p. 5).  

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2014), 

os negros hoje representam a maior parte da população. São 53,6% da população 

brasileira, sendo 45% de pardos e 8,6 % de pretos, no entanto, ainda há um crescimento 

contínuo da vulnerabilidade socioeconômica dessa parcela da população. 

Uma pesquisa realizada pelo IBGE (2015) mostra que apesar da maior parte da 

população brasileira ser negra, isso não representa necessariamente uma melhor posição 

socioeconômica, ao analisarmos os dados de pessoas mais ricas do Brasil, os negros 
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compõem somente 17,4%, enquanto os brancos ocupam a maior parcela de 79,6% dos 

mais ricos. Mas quando a pesquisa analisou a parcela mais pobre o negro passa a ser 

maioria, com o índice de 76% entre os mais pobres. Estas desigualdades entre negros e 

brancos não se inserem somente no fator econômico, mas também na educação e no 

mercado de trabalho. 

O trabalho informal é composto por uma quantidade expressiva de negros, sendo 

48,4% do total (IBGE, 2015b). Em relação a educação houve um avanço significativo, 

em 2004 somente 16,7% dos negros de 18 a 24 anos estavam cursando o ensino superior. 

Em 2014, esse número subiu para 45,5% dos negros nas universidades. Os brancos de 

mesma idade possuem 71,4% no ensino superior, o que demonstra que apesar do avanço, 

ainda há um abismo social entre estas raças. 

É importante ressaltar, que a significativa melhoria dos índices sociais dos 

negros no Brasil, é resultado de alguns avanços em relação a legislação. O primeiro deles 

a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, que inclui “no currículo oficial da rede de ensino 

a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’” (BRASIL, 

2008). Depois foi criada a lei 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da 

Igualdade Racial, destinado a “garantir à população negra a efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate 

à discriminação e às demais formas de intolerância étnica” (BRASIL, 2010). E a Lei nº 

12.711, de 29 de agosto de 2012, que foi de extrema importância para o acesso à educação 

dos negros, que institui a reserva de vagas para o ingresso em universidades e instituições 

federais. 

Apesar de todo esse avanço em relação as leis, ainda é possível observar que a 

cidade é um ambiente fragmentado, e que possui diversas contradições e tensões sociais, 

principalmente em relação ao lugar do negro e do branco no espaço urbano. 

 

4.4 Jataí no contexto 

 

Antes de iniciarmos as discussões propostas nesta pesquisa faz-se necessário um 

breve apanhado da dinâmica urbana de Jataí, bem como sua história para entendermos o 

contexto em que a cidade está inserida. 

De acordo com Silva (2005, p. 37), o “surgimento de Jataí insere-se, 

inicialmente, no avanço da “frente de expansão” e posteriormente da “frente pioneira”; 

marcando-se em termos mais recentes pelo avanço da fronteira agrícola na década de 
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1970”. A frente de expansão pode ser entendida como um “movimento no qual a vida 

econômica não está estruturada primordialmente a partir de relações com o mercado, mas 

fornece produtos para a comercialização, não podendo, pois, ser classificada de economia 

natural” (FERREIRA, 1988, p. 41).  

Já a “frente pioneira” é instalada como um empreendimento econômico, que 

incorporou várias áreas ao sistema produtivo vigente, o qual irá “reproduzir as relações 

sociais que estão na base do mesmo” (FERREIRA, 1988, p. 41). O surgimento de Jataí 

se insere nas políticas públicas de integração e de ocupação do centro-oeste. 

A agricultura, bem como sua modernização possui um papel de extrema 

importância no surgimento de Jataí, e também no aumento populacional da cidade. No 

entanto, essa modernização não significou também o desenvolvimento deste lugar. A 

migração dos camponeses para a cidade, não foi acompanhada da melhoria de vida pra 

essa população, pois, os mesmos ficaram em sua maioria abandonados, o que ocasionou 

o crescimento do desemprego e subempregos nas áreas urbanas (SILVA, 2005). Surge 

neste lugar uma série de novas necessidade, bem como tensões sociais neste espaço. 

A exclusão social dessa população, impulsionou o aparecimento de áreas 

segregadas. Jataí passa a ser um ambiente que pode ser visto como um quebra cabeça, 

onde cada classe social ocupa seu espaço e não se agrega aos demais, nesse ambiente os 

mais pobres, acabam por ocupar áreas menos privilegiadas. 

De acordo com Silva (2009), a cidade de Jataí é um ambiente segregado, no qual 

está segregação acontece com base principalmente na renda dos habitantes, ou seja, 

quanto maior a renda maior será a infraestrutura das habitações, bem como o espaço em 

que elas se localizam.  

No entanto, conforme já visto, além do fator renda existem outros elementos que 

aprofundam a segregação socioespacial dentro dos centros urbanos, como a raça. Apesar 

disso, não existem pesquisas sobre segregação com este recorte na cidade de Jataí (GO), 

o que mostra a necessidade de aprofundarmos neste assunto. 
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5   DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A elaboração do Censo Demográfico é de grande importância social, pois auxilia 

no conhecimento da população e ajuda a tomada de decisões, ademais, facilita o 

desenvolvimento de políticas públicas.  No entanto, somente os dados obtidos não dariam 

informações claras o suficiente, desse modo, é necessário que se faça a disposição 

espacial destas informações. Conforme a problemática proposta nesta pesquisa, que é 

verificar a hipótese de que a maior parte da população negra de Jataí (GO) vive nas áreas 

periféricas da cidade, utilizou-se o ArcGIS 10.2.1 para a espacialização dos dados raciais 

fornecidos pelo Censo Demográfico de 2010, bem como para a elaboração do mapa da 

distribuição de renda. 

De acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010 a cidade de Jataí, possui 

uma população total de 88.006 habitantes, sendo 38.245 de pessoas brancas, 6.593 

autodeclarados pretos, 42.148 habitantes de cor parda, 916 pessoas de raça amarela e 90 

pessoas autodeclaradas indígenas. De acordo com os dados disponibilizados pelo órgão, 

47,9% da população é autodeclarada parda, 43,5% é branca, 7,5% é de raça preta, 1% é 

autodeclarado amarelo e 0,1% se consideram indígenas (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Índice de população por cor/raça em Jataí (GO) no ano de 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019. 
 

Antes de seguirmos as discussões cabe esclarecer que nesta pesquisa, aderimos 

a definição de negros definida por Santos (2002). De acordo com o autor, pessoas negras 
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trata-se daquelas classificadas como pretas e pardas pelo IBGE. Esta perspectiva foi 

adotada devido ao fato do pardo ser uma ramificação do preto, desse modo, o primeiro 

mostra-se tão segregado quanto o segundo. 

 

[...] a diferença entre pretos e pardos no que diz respeito à [...] importantes bens 

e benefícios (ou mesmo em termos de exclusão dos seus direitos legais e 

legítimos) é tão insignificante estatisticamente que podemos agregá-los numa 

única categoria, a de negros, uma vez que o racismo no Brasil não faz distinção 

significativa entre pretos e pardos, como se imagina no senso comum 

(SANTOS, 2002, p. 13). 

 

Voltando as estatísticas, em relação a categoria de negros aqui definida, o censo 

demográfico de 2010, mostra que existem 48.741 habitantes autodeclarados negros em 

Jataí (GO). Observa-se então que a maior parte dos residentes de Jataí (GO), são 

autodeclarados negros. Desse modo, o índice de população negra é de 55,4% da 

população (Gráfico 2). Este trabalho faz a opção por tratar pretos e pardos dentro da 

mesma categoria. 

 

Gráfico 2. Índice redefinido de população por cor/raça em Jataí (GO) no ano de 2010. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019. 

 

Incorporamos então nesta pesquisa a variável raça para discutir a segregação 

socioespacial na cidade de Jataí, por considerarmos um princípio estruturante do espaço 

urbano, o que nos possibilita a entender o acesso da população negra a certos espaços.  

O espaço urbano de Jataí é composto por uma série de diferenciações e 

segregações socioespaciais. As diferenciações referem-se a questões sociais, que se 
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evidenciam em espaços de riqueza e pobreza que estão em alguns momentos próximos 

fisicamente, mas distantes socialmente, separados por uma série de enclaves e barreiras 

como a de cunho racial (FERREIRA; RATTS, 2017, p.173). 
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Mapa 3. Distribuição da população negra em Jataí (2010) 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019.
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Através da observação empírica da área urbana de Jataí é possível perceber que 

negros e brancos ocupam espaços sociais diferentes dentro da cidade, este fato é 

perceptível principalmente através da disposição das residências dos mesmos na área 

urbana da cidade. Por meio dos dados fornecidos pelo censo demográfico do IBGE de 

2010, foi possível espacializar a população por cor/raça. Para entendermos como se dá a 

distribuição destas pessoas. 

Com a espacialização da população negra em Jataí (mapa 4), foi possível 

constatar que a mesma está mais concentrada nos bairros: Jacutinga, Colmeia Park, 

Mauro Bento, Dom Benedito, Vila Olavo, Aeroporto, Setor Antena, Rio Claro I, II e III 

e José Bento. Dentre os bairros citados, quatro são periféricos. 

Ao observarmos a disposição das pessoas autodeclaradas brancas na área urbana 

da cidade (Mapa 5), nota-se que a mesma se concentra nos setores: José Bento, Rio Claro 

III, Aeroporto, Santa Maria I, Colmeia Park, Jacutinga e Rio Claro I e II. Dentre os setores 

citados, três estão localizados na periferia da cidade. 

Se compararmos a distribuição da população autodeclarada negra com a das 

pessoas brancas, nota-se que a distribuição é bem parecida, principalmente, em relação 

as áreas periféricas e centrais. No entanto, esta disposição diferencia-se na porção leste 

(região 2), nordeste (região 1) e sudoeste (região 3) da área urbana de Jataí (Figura 1). 

Nestas regiões é possível perceber que há uma concentração maior da população 

autodeclarada negra. 

Estas localidades são formadas pelos seguintes bairros: Colinas, Palmeiras, Frei 

Domingos, Campo Neutro, Vila Brasília, Alto das Rosas, Vila São Pedro, Dom Benedito, 

Vila Olavo, setor José Estevam, Jardim Rio Claro e Vila Fátima. O diferencial destes 

setores está no preço do solo urbano.  

O valor venal do solo (2009), nos bairros que estão localizados na região 1 e 2 

possuem lotes com preços que vão até 5.000 reais, e outros que variam de 5.001 reais até 

15.000 reais. Já o valor venal do solo para a porção sudoeste está entre 5.001 a 15.000 

reais. Ambas regiões são compostas por bairros com um valor do solo baixo, o que facilita 

o acesso de pessoas com baixo rendimento.  

Em relação a distribuição de renda nestes locais, os habitantes das porções leste 

e nordeste possuem um rendimento de até 3 salários mínimos. Já os residentes da região 

sudoeste possuem um rendimento mais alto do que a primeira, que chegam a 20 salários 

mínimos. Isso nos mostra que nestas regiões, apesar do baixo preço do solo, também 

habitam pessoas de classe média alta. 
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Mapa 4. Distribuição da população branca em Jataí (2010). 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019.
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Figura 1. Regiões com densidades diferentes 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019.
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Se analisarmos somente a distribuição da população autodeclarada preta em Jataí 

(mapa 5), é possível perceber que há uma aglomeração de pessoas nos seguintes bairros: 

Jacutinga, José Bento, Vila Progresso, Mauro Bento, Colmeia Park, Filostro Machado, 

Santa Lúcia, Bela Vista. Estes bairros correspondem as regiões norte, nordeste e oeste da 

cidade. 

Ao observarmos esta distribuição populacional é notável que há uma 

descentralização destas pessoas, ou seja, há uma concentração maior desta população nas 

áreas periféricas do que nas áreas centrais da cidade. Dentre os oito bairros destas regiões, 

quatro estão localizados na periferia da cidade, sendo eles: Jacutinga, Colmeia Park, 

Mauro Bento e José Bento. 

As porções centrais das cidades brasileiras possuem algo em comum, tratam-se 

de regiões “com melhor infraestrutura, maior concentração de edificações e melhor 

acesso a serviços públicos” (SYDENSTRICKER-NETO et al., 2015, p. 16). Isso faz com 

que haja uma elevação do preço do solo urbano nestes lugares, dificultando o acesso das 

pessoas com menor renda. 

O preço do solo urbano é um dos elementos que compõe esse processo de 

segregação socioespacial em Jataí. Este, de acordo com Silva (2009, p. 183), trata-se de 

um elemento “significativo, porque sua essência está na lógica capitalista. Sistema que 

dita as regras através de seus agentes individuais ou coletivos para a construção do espaço 

urbano”. 

Através da leitura do mapa que mostra o preço do solo urbano no ano de 2009 

nos bairros de Jataí (mapa 6), é possível observar que as áreas afastadas do centro 

possuem lotes mais baratos. Nota-se também que nos setores onde há uma aglomeração 

de pessoas pretas registra-se um baixo valor do solo. O valor venal do solo nos bairros 

Jacutinga, Colmeia Park, Mauro Bento possui preços que vão até 5.000 reais. Já nos 

bairros José Bento, Vila Progresso, Santa Lúcia, Bela Vista os preços variam de 5.001 até 

15.000 reais. 
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Mapa 5. Distribuição da população autodeclarada preta (2010). 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019
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Mapa 6. Preço do solo urbano em Jataí (2009) 

Fonte: SILVA, Márcio Rodrigues. 2009. 
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Vale destacar que os bairros que possuem maior valor do solo urbano são: 

Granjeiro e Barcelona (mais de 45.000 reais por lote); Planalto, Samuel Graham e setor 

Aeroporto (de 30.000 a 45.000 mil reis o valor do lote); Divino Espirito Santo, Santa 

Maria 1, Vila Luiza e setor Industrial (de 15.000 a 30.000). Nestes bairros há uma 

presença menor da população negra. 

Dos bairros ditos periféricos que abrigam boa parte da população destacamos os 

setores Mauro Bento e Colmeia Park , que foram construídos através de políticas públicas 

de acordo com dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Jataí, ou seja, fazem parte 

de programas habitacionais destinada à população cujo nível de renda impede ou dificulta 

o acesso à moradia por meio dos mecanismos normais do mercado imobiliário. A Lei Nº 

11.124, de 16 de junho de 2005, dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social. 

 

Art. 2º Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – 

SNHIS, com o objetivo de: 

I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à 

habitação digna e sustentável; 

II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, 

promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de 

menor renda; e 

III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições 

e órgãos que desempenham funções no setor da habitação (BRASIL, 2005). 

  

A construção destes conjuntos habitacionais nas periferias coopera para o 

processo de segregação socioespacial. A valorização do solo urbano também se dá através 

do poder público, com a incrementação de equipamentos de uso público, leis de 

zoneamento, e até mesmo a revitalização urbana, que acabam sendo direcionados para as 

áreas centrais que já são valorizadas, o que atende somente a uma pequena parcela da 

sociedade jataiense que possui um alto poder de aquisição. 

Outro fator que coopera para o aumento do preço solo urbano é a atuação do 

mercado imobiliário. Segundo Botelho (2007), esse mercado pode ser entendido como “o 

conjunto de atividades que envolvem os subsetores de materiais de construção, de 

construção de edifícios e obras de engenharia civil, bem como aqueles ligados ao 

terciário, tais como as atividades imobiliárias e as atividades de manutenção predial”. 

O mercado imobiliário coopera com a segregação residencial, na medida em que 

parte de uma ideia capitalista de lucratividade, no qual há uma adaptação e modificação 

em decorrência do mesmo, isso auxilia na criação de espaços “ricos” e “pobres”. Nesse 
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sentido, torna-se um elemento que seleciona pessoas, intensificando a segregação bem 

como as desigualdades. 

Isso também reflete no padrão construtivo das habitações. O padrão nos bairros 

“negros” é predominantemente baixo. A figura 2 mostra uma via pública do bairro 

Jacutinga no qual podemos observar a predominância de casas de baixo padrão 

construtivo. 

 

Figura 2. Bairro Jacutinga: Avenida Dr. Jacutinguinha (2016). 

Fonte: LIMA, 2016. 

 

Os padrões de construção se modificam não somente pelo preço do solo urbano, 

mas também pelo poder aquisitivo dos habitantes. Desse modo, é necessário aqui 

fazermos uma discussão sobre renda da população preta de Jataí. 

De acordo com dados fornecidos pelo censo demográfico do IBGE, a 

distribuição de renda entre as pessoas pretas acontece da seguinte forma: 201 pessoas não 

possuem rendimento; 130 possuem até 1/8 de salário mínimo; 333 possuem renda de mais 

de 1/8 a 1/4 de salário mínimo; 1.034 mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo; 2.280 mais de 1/2 

a 1 salário mínimo; 2.127 mais de 1 a 2 salários mínimos; 315 mais de 2 a 3 salários 

mínimos; 201 mais de 3 a 5 salários mínimos; 26 mais de 5 a 10 salários mínimos; e 

somente 26 pessoas possui uma renda maior que 10 salários mínimos.   

A maior parte da população autodeclarada preta possui renda de mais de ½ até 1 

salário mínimo (Gráfico 3.), que dá aproximadamente 34% da mesma. A renda é crucial 
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para a aquisição de lotes e imóveis, a predominância desta população nas categorias de 

baixo rendimento explica o motivo de grande parte dessa população viverem em áreas 

que possuem um valor do solo baixo. 

 

Gráfico 3. Rendimento da população autodeclarada preta em Jataí (2010). 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019. 

 

 

Se fizermos uma comparação entre o rendimento mensal da população branca 

com a população preta, nota-se que no caso da primeira há uma concentração de pessoas 

que possuem de 1 a 2 salários mínimos somando 11.348 habitantes. Outro ponto de 

destaque da população branca tem relação com a quantidade de pessoas que têm renda 

acima de 10 salários mínimos, sendo 1.339 habitantes brancos. Este número é superior 

não somente ao da população autodeclarada preta, mas também das demais raças nesta 

categoria.  

A população parda que, inclusive, soma a maior parte da população de Jataí, têm 

somente 257 pessoas com rendimento de mais de 10 salários mínimos. Já a população 

autodeclarada amarela possui 10 habitantes e os autodeclarados indígenas não possuem 

ninguém nesta categoria. O gráfico 4 mostra o rendimento populacional em Jataí por 

cor/raça. 
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Gráfico 4. Rendimento populacional por cor/raça em Jataí (2010). 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019. 

 

 

É possível perceber que o núcleo original da cidade (centro), comporta a maior 

parte das rendas mais altas da cidade de Jataí (mapa 7). Concomitantemente nessas áreas 

registra-se uma baixa presença de pessoas pretas e uma disposição maior de pessoas 

brancas. Quanto a presença de populações com rendimento alto nas áreas centrais da 

cidade Silva (2009), ressalta: 

 

É nítida a concentração das populações de maior renda no centro da cidade. 

Esse local, onde se fixaram as primeiras famílias jataienses, ainda comporta 

grande parcela das rendas mais altas. Além dos laços históricos e de identidade 

com o lugar, o centro apresenta grande facilidade no acesso a serviços, 

possuindo um alto custo do preço do solo urbano, o que explicaria 

predominância dos valores altos (SILVA, 2009, p. 158). 

 

Quanto a espacialização do rendimento populacional da cidade de Jataí (GO), 

percebe-se que os bairros com grande concentração da população autodeclarada preta 

também tendem a concentrar habitantes de renda baixa. Através da correlação entre renda 

e a distribuição da população de cor/raça preta é perceptível que nestes lugares também 

se concentram pessoas com baixo rendimento (Figura 3).  
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Mapa 7. Distribuição de renda em Jataí (2010) 

. 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019.
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Figura 3. Justaposição entre renda e a disposição da população de cor/raça preta. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019.
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Se compararmos a distribuição da população branca com a dos autodeclarados pretos, 

nota-se que alguns bairros, no qual há uma presença maior da população branca (Rio Claro I, 

II e III; Santa Maria e Setor Aeroporto), têm um valor venal maior do que ao dos bairros onde 

se concentram a população de cor/raça preta. O valor venal do solo nos bairros Rio Claro I, II 

e III era de até 5.000 reais. No entanto, os bairros Santa Maria e setor Aeroporto possuíam um 

valor venal de 15.001 reais a 45.000 reais. A distribuição de renda nestes bairros chega até 20 

salários mínimos. Está é uma situação notável principalmente pelo padrão construtivo das casas 

neste ambiente, que são considerados moderado ou até mesmo de luxo (Figura 4). 

 

Figura 4. Casa de alto padrão construtivo no Setor Santa Maria (2019). 

 
Fonte: SILVA, Antônia Maria Nascimento. 2019. 

 

Desse modo nota-se que, o que difere a concentração da população branca com a da 

população autodeclarada preta é principalmente aglomeração nas áreas centrais. A população 

negra está mais concentrada nas áreas periféricas. No entanto, há também uma grande 

concentração de pessoas brancas nos bairros periféricos de Jataí. 

Os bairros periféricos onde existe uma grande concentração de pessoas autodeclaradas 

negras também possuem uma significativa concentração de habitantes brancos. Vale ressaltar 

que a população branca é maior do que a de autodeclarados pretos. No entanto, é possível 

perceber que a raça, neste caso, não ocupa um espaço tão significativo no processo de 

segregação, mas sim a renda. De acordo com os dados do IBGE, na maioria dos bairros 

periféricos da cidade de Jataí residem pessoas com baixo rendimento. 
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Desse modo, a segregação em Jataí se dá principalmente pelo fator renda, ou seja, 

quanto menor a renda mais afastada do centro estas pessoas estarão. No entanto, observou-se 

que a população negra em Jataí possui um rendimento inferior ao da população branca, e este 

fato está ligado a exclusão história vivenciada por estas pessoas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Geografia possui um papel fundamental na compreensão das desigualdades raciais 

e econômicas dentro do espaço urbano. Nesta pesquisa trabalhamos com uma abordagem que 

procura sobretudo entender como se dá a reprodução do espaço urbano a partir de conflitos 

sociais e suas contradições, bem como entender o papel histórico na construção de uma 

identidade racial dos indivíduos. 

Do ponto de vista da identidade, é importante frisarmos que a autodeclaração é algo 

pessoal, trata-se da forma como um indivíduo se vê. Houve, a partir dos anos 1996, Uma 

valorização do ser negro, principalmente devido ao sucesso da revista “Raça”, que surgiu sem 

retratar os estereótipos típicos da época, retratando o negro bem sucedido (SOUZA, 2007). A 

partir desse momento houve um despertar do mercado e da mídia para a figura dos afro-

brasileiros, ligado principalmente com questões estéticas. 

A segregação no Brasil segundo Negri (2008), é mais abordada pela perspectiva 

econômica e pouco em termos étnicos raciais. Porém, devido a marginalização histórica da 

população negra, nota-se que é de extrema importância estudar as desigualdades com base no 

viés racial. Para que compreendamos, e auxiliemos na construção de um país mais igualitário e 

menos segregado. 

A representação cartográfica dos dados raciais e econômicos, demonstra a importância 

de se utilizar mapas como um elemento de comunicação e linguagem, que ajuda no 

entendimento dos conflitos sociais vivenciados dentro do espaço urbano. Desse modo, 

compreender estas realidades se mostra importante principalmente para planejar o espaço, para 

nos organizarmos nele (LACOSTE, 2001). 

Ao longo da realização desta pesquisa surgiram vários desafios, em relação a obtenção 

de dados secundários sobre raça, e foi possível notar que em Jataí, apesar de ser uma cidade na 

qual é possível observar empiricamente que há uma periferização da população negra , não há 

trabalhos com o recorte racial, o que demonstra ainda mais a necessidade de aprofundarmos 

neste viés. Sobretudo, para desmistificar o mito da democracia racial que existe no Brasil. 

Jataí é uma cidade composta por uma série de diferenciações socioespaciais. No 

entanto, a segregação socioespacial em relação a raça, não ocorre de forma tão nítida na cidade. 

Através da pesquisa foi possível observar que a renda é quem exerce um papel fundamental na 

construção do espaço urbano da cidade. Sendo assim, existem pessoas brancas e pobres que 

vivem em zonas periféricas, assim como as pessoas negras. No entanto, cabe destacarmos, que 

a população autodeclarada preta, se encontra majoritariamente nas áreas periféricas, registrando 
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uma baixa presença dessa população nas áreas centrais, diferentemente da população branca. 

Apesar da renda ser o fator principal da segregação em Jataí, a baixa presença das 

pessoas de cor/raça preta em espaços considerados de classe média alta e classe alta, que 

possuem boa infraestrutura, indica a marginalização histórica desta população. Isso porque a 

exclusão social dos mesmos dificulta o acesso à educação, empregos formais e isto implica 

diretamente no rendimento destas pessoas. 
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