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RESUMO 
 
A cidade de Jataí, localizada na microrregião do Sudoeste de Goiás, criada a partir do 
ano de 1885, sempre foi uma cidade economicamente ativa no setor da agricultura, 
principalmente a produção de grãos. A partir da década de 1980, após um acordo com 
o governo federal, a Universidade Federal de Goiás expande seu campus para a 
cidade de Jataí. Com avanços na política de expansão do ensino superior e técnico 
no ano de 2009, Jataí é beneficiada com a expansão educacional federal, 
principalmente na área de ensino superior. Programas federal REUNI e PRONATEC 
que visam expansão e a interiorização do ensino técnico e superior, passam a 
transformar o espaço urbano da cidade, com a chegada de professores, técnicos e 
alunos. Discutir a reconfiguração do espaço urbano de Jataí-GO que está 
acontecendo nos setores da economia, dinâmica imobiliária e na produção espacial 
do urbano na cidade, passa a ser importante para futuras projeções nas ações 
governamentais como o viés do planejamento urbano. Mostraremos com dados 
quantitativos a importância de ações governamentais, após uma grande política 
pública de expansão e interiorização do ensino técnico e superior.  Esses conjuntos 
de modificações estão impactando diretamente na dinâmica espacial. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Reconfiguração urbana; Planejamento urbano; Jataí; Cidades; 
Dinâmica socioespacial; Setor educacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
The city of Jataí, located in the southwestern micro region of Goiás, created since 
1885, has always been an economically active city in the agricultural sector, mainly 
grain production. Since the 1980s, after an agreement with the federal government, 
the Federal University of Goiás expands its campus to the city of Jataí. With advances 
in the policy of expansion of higher education and technical in the year 2009, Jataí is 
benefited by the federal educational expansion, mainly in the area of higher education. 
Federal REUNI and PRONATEC programs that aim to expand and internalize 
technical and higher education, transform the urban space of the city, with the arrival 
of teachers, technicians and students. Discussing the reconfiguration of the urban 
space of Jataí-GO that is happening in the sectors of economy, real estate dynamics 
and urban spatial production in the city, becomes important for future projections in 
government actions as the bias of urban planning. We will show with quantitative data 
the importance of governmental actions, after a great public policy of expansion and 
internalization of technical and higher education. These sets of modifications are 
directly impacting spatial dynamics 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Urban reconfiguration; Urban planning; Jataí; Cities; Socio-
spatial dynamics; Education industry 
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INTRODUÇÃO 
 

A evolução do mundo moderno traz uma nova dinâmica para as cidades 

brasileiras. Pensando nessa movimentação, buscamos considerar conceitos 

importantes para evolução do espaço urbano, nesse aspecto, Milton Santos (2012) 

leva em consideração o espaço; como um conjunto de fixos e fluxos para uma 

reconfiguração espacial.  

Santos (2012) é enfático em dizer que os fixos, fixados em cada lugar são 

capazes de modificar o próprio lugar, os fluxos novos ou renovados que recriam as 

condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar. A 

reconfiguração espacial está diretamente ligada aos fixos e fluxos de um local. 

O avanço de políticas públicas federais no âmbito educacional em cidades 

pequenas e médias tendem a reconfigurar vários objetos no espaço. Nesse contexto 

a pesquisa centra-se na reconfiguração do espaço urbano da cidade de Jataí – GO 

em face da presença da população que nelas se fixa por ocasião da ampliação e 

criação de novos espaços e cursos, tanto no âmbito do nível superior, quanto dos 

níveis técnico de ensino dos campi de universidades federais e Institutos Federais de 

ensino. 

 E como foi o processo de reconfiguração espacial que está acontecendo na 

cidade, a partir do avanço das políticas federais de expansão do ensino superior – 

REUNI e o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego – PRONATEC 

e suas expansões.    

Esta é uma problemática que as cidades brasileiras pequenas e médias que 

receberam grandes investimentos governamentais em várias áreas estão passando. 

Assim o processo de planejamento urbano, a expansão urbana, fatores econômicos 

e imobiliários dessas cidades vão sofrer grandes mudanças a partir desses 

investimentos.  

Entendemos que os problemas urbanos que já estão no território e os que irão 

surgir podem agravar vários setores sociais e políticos da estrutura urbana da cidade. 

 Esses problemas urbanos podem também reconfigurar espaços 

diferenciados, antes não afetados. Sendo assim quanto mais o agravamento dos 

problemas, maiores são as chances de o poder público ficar inerte a situação, 

dificultando até mesmo a implementação de novas políticas públicas em todas as 

áreas afetadas. Políticas públicas de grande porte em cidades médias acarretam uma 

mudança urbana e social. 
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Por fim as mudanças no desenvolvimento urbano-regional, quando há uma 

inserção ou uma expansão de uma universidade e uma escola técnica no âmbito de 

uma cidade e da sua hinterlândia, é uma preocupação recente na área acadêmica. 

Por isso a importância de um estudo cientifico se faz presente nesse momento. 

Diante os problemas relacionados acima, optaremos pela pesquisa 

qualitativa, onde a discursão teórica juntamente com dados obtidos em campo, trará 

uma base para a elaboração cientifica dos dados, trazendo assim resultados claros e 

objetivos. 

   Dessa forma entendemos que o uso da pesquisa quantitativa poderá se 

encaixar na pesquisa de forma mais adequada, pois com os dados disponibilizados 

pelas instituições de ensino, prefeitura e sites governamentais, analisar os dados 

passado, onde usaremos o recurso fotográfico para desenvolver os dados da 

pesquisa, imagens de satélites entre outros, nos dará uma base de grande 

importância para o estudo urbano de Jataí. 

Compreender as ações que estão ocorrendo no espaço urbano de Jataí, se 

faz necessário, onde mostraremos que a reconfiguração dos espaços está 

diretamente ligada as novas dinâmicas que estão acontecendo em toda a cidade.  

Por isso o estudo centra-se na análise dos investimentos feitos pelo Governo 

Federal do Brasil na área de Educação. Estes investimentos foram feitos na área de 

educação superior e tecnológica, e vêm contribuindo para promover a interiorização 

do ensino e para estabelecer novos polos de dinamismo econômico no país. Assim, 

com objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos 

profissionalizantes, técnicos e superiores, o Governo Federal elaborou um conjunto 

de políticas públicas, com destaque para o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).   

Segundo o Ministério da Educação, a expansão da Rede Federal de 

Educação Superior teve início em 2003 com a interiorização dos campi das 

universidades federais. O número de municípios atendidos pelas universidades 

passou de 114 em 2003 para 237 até o final de 2011. Desde o início da expansão 

foram criadas 14 novas universidades e mais de 100 novos campi que possibilitaram 

a ampliação de vagas e a criação de novos cursos de graduação. 

Tendo como base os investimentos do REUNI e PRONATEC, a cidade de 

Jataí – GO passa receber grandes investimentos federais educacionais, e já é 

possível considerar que há uma intensificação de fluxos migratórios de alunos e 

professores das grandes e pequenas cidades para essa cidade, vários concursos 
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públicos foram feitos nos anos de 2010 a 2012 a fim de preencher as vagas de 

técnicos e docentes, devido à abertura de novos cursos e a demanda maior de alunos 

nessas instituições. 

No caso do PRONATEC iremos também abordar a cidade de Jataí, onde já 

há uma unidade da Universidade Federal de Goiás. No entanto, o perfil de oferta dos 

cursos do Instituto Federal de Goiás está voltado para o conjunto de atividades 

produtivas desenvolvidas no entorno da cidade, em fábricas e no agronegócio, ou 

seja, procura ser um formador de mão de obra técnica para setores produtivos da 

região.   

Na fase de campo, o estudo lançará mão de uma conversa com gestores das 

universidades e com empreendedores que investiram na cidade após o incentivo 

público. Percebe-se que é necessário utilizar tais instrumentos em segmentos 

diferentes para entender as percepções e impactos causados pela chegada dos 

grandes estabelecimentos de ensino, tanto para os migrantes como para a população 

que já habitava essas cidades. 

Há outro levantamento que deve ser desenvolvido junto às duas instituições, 

tanto na área que trata de recursos humanos, a fim de conhecer o perfil dos servidores 

(técnicos e professores) que ingressaram nos estabelecimentos, bem como a 

periodicidade dos certames. Além disso, outra pesquisa será desenvolvida junto à 

área que faz os registros dos alunos para conhecer suas origens geográficas. 

Alguns recursos serão gerados a partir desses dados, tais como gráficos, 

tabelas e cartogramas, que facilitarão visualizar a reestruturação territorial das cidades 

escolhidas. Para isso também será utilizado o registro fotográfico para evidenciar as 

mudanças ocorridas em face da nova dinâmica. 

De posse dos resultados, espera-se demonstrar quais os setores que mais 

sofreram impactos com a política, e como o processo de reestruturação espacial muda 

a dinâmica e produção espacial da cidade. 

Sendo assim essas cidades vão necessitar de mão de obra qualificada para 

as universidades e os centros técnicos, seja para docência ou outras funções de 

pesquisa e administração. Adicionalmente, aparecerão outras dinâmicas decorrentes 

da chegada desses estabelecimentos que igualmente necessitarão de mão de obra, 

aumentando o número de habitantes nessas cidades médias. 

Para entender o processo de reestruturação do espaço urbano de Jataí (GO) 

além de discorrer sobre o conceito reestruturação urbana em cidades médias e 

entender ampliação do papel dessas cidades na formação da rede urbana brasileira, 

será necessário compreender a natureza das políticas públicas que impactam essa 



13 

 

 

 

mudança. Essas temáticas serão objeto de revisão bibliográfica para o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa 

Além da pesquisa bibliográfica, o levantamento documental, por meio de 

fontes secundárias - leis, resoluções, que tratem do crescimento urbano da cidade 

escolhida, e as políticas federais que se pretende utilizar como foco do estudo – serão 

um importante recurso.  

Adicionalmente serão consultados outros órgãos oficiais da esfera federal e 

municipal para colher dados e séries estatísticas, tais como o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística e o Ministério da Educação, além de juntas comerciais 

estaduais e órgãos do poder local que possuem interface com o tema a ser 

pesquisado. 

A visão que tradicionalmente se tinha das cidades médias não mais 

corresponde aos seus papéis na atualidade, uma vez que elas respondem cada vez 

mais rapidamente às demandas dos grandes agentes econômicos.  

Segundo os últimos Censos Demográficos do IBGE, as cidades médias 

continuam apresentando um maior crescimento em termos percentuais de população 

do que as metrópoles. Também, observa-se um crescimento, em termos percentuais, 

da participação do PIB como demonstrado na (Tabela 1) que tem colocado esse 

agrupamento de cidades em posição privilegiada dentro da economia nacional.  

Nesse contexto, “nos últimos anos, as cidades médias foram aquelas que 

apresentaram maior crescimento anual do PIB (cerca de 4,7% ao ano) e crescimento 

mais elevado da população (aproximadamente 2% ao ano)” (MOTTA e MATTA, 2009). 

Onde iremos contextualizar com a Tabela 1. 

 

Tabela 1- Produto Interno Bruto 

Município 

Produto Interno Bruto 

2010 2011 2012 2013 (1) 

Per capita 
(R$) 

Per capita 
(R$) 

Per capita 
(R$) 

Per capita 
(R$) 

Goiânia    22 502,18    25 523,69    28 343,10    29 034,21 

Jataí    25 003,50    28 192,51    33 478,02    34 880,04 
       Fonte: IBGE, 2013. Produto Interno Bruto a preços correntes e Produto Interno Bruto per capita 
segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e os Municípios - 2010-2013. Organização: 
Bruno Medeiros Santana, 2017 

 

Como podemos observar na Tabela 1, o crescimento do PIB na cidade de 

Jataí nos anos de 2011 para 2012 apresentou um crescimento acima dos 4.7% citados 

por Motta e Matta, mostrando que a cidade está em pleno desenvolvimento 
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econômico. Outro comparativo que pode ser feito é com a capital do estado, a qual 

deve um crescimento do PIB, em percentual, menor que a cidade de Jataí. 

Com incentivo do Estado, cidades médias (Rio Verde-GO, Montes Claros-MG, 

Vitória da Conquista-BA, Jataí-GO, Anápolis-GO) estão recebendo um grande número 

de investimento em todas as áreas, trazendo assim migrantes de várias partes do 

país. Com o uso das tecnologias e informações, as migrações vêm influenciando cada 

vez mais o espaço e o tempo nestas cidades criando as novas centralidades e 

redefinindo a dinâmica de partes do território nacional.  

Nos últimos anos, as cidades pequenas e médias estão adquirindo 

notoriedade no Brasil participando ativamente do processo de desenvolvimento do 

país, o que leva a uma redefinição dos seus papéis na rede urbana. Essas cidades 

modificaram-se, tanto nas suas formas, como também passam a internalizar 

processos socioeconômicos até então restritos às grandes cidades. 

As cidades pequenas e médias passaram a constituir uma importante fatia do 

desenvolvimento regional. Antes, conforme Corrêa (2006), essas cidades eram vistas 

como espaços complementares ou mesmo desintegrados das dinâmicas. Já na 

década de 1960, com a política de expansão, as cidades passam a desempenhar 

funções relevantes para os processos econômicos, além de se integrarem a um 

conjunto de políticas públicas.  

Essa nova realidade das cidades pequenas e médias atrai contingentes 

migratórios com perfis diversificados que vão participar dessas novas dinâmicas 

econômicas e, portanto, trazem consigo novas exigências por bens e serviços 

alterando o espaço urbano.  

As cidades médias crescem e se expandem obedecendo a uma dinâmica 

intensa de trocas e fluxos de natureza diversa. Nesse sentido, transformam-se 

espaços, deslocam-se na hierarquia e expandem as atividades para essas cidades, 

alterando a estrutura da rede urbana brasileira.  

Enfim, se redefinem papéis e nesse cenário algumas pequenas e médias 

cidades despontam como importantes centros voltados para especializações 

produtivas e pontos de suporte para as políticas públicas de natureza diversa, que vão 

desde projetos estruturantes, como Altamira no Pará, que serve de apoio à instalação 

da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, ou cidades que recebem instalações estudantis 

da rede federal de ensino.   

Esses são alguns fatores que explicam o crescimento das cidades médias, 

que passam a atrair população dos grandes centros, mas também estabelece uma 

força centrípeta em relação aos centros menores, sobretudo no aspecto da oferta de 
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bens e serviços, em face das novas infraestruturas que recebem, bem como se 

incluem no mundo do consumo, até então limitado às metrópoles. 

  Nesse sentido, a pessoa ou grupo que migra para essa cidade vai 

assumindo, gradativamente, características de cotidiano, tanto em relação ao 

comportamento e modos de vida como em relação às redes sociais, à produção e à 

reprodução do espaço urbano, bem como seu uso e ocupação. A partir do momento 

em que as pessoas passam a morar nestas cidades, o estilo de vida sofre alterações 

gradativas em face dessa população que chega. 

Portanto, estudar esse novo momento vivenciado pelas cidades médias se 

mostra relevante por diversas áreas do conhecimento, mas sobretudo pela geografia 

que já vem se debruçando sobre o tema, mas que ainda carece de análises que 

considerem o papel dessas estruturas governamentais voltadas para educação e seus 

impactos nessas cidades de porte médio. 

Em primeiro lugar, delimitar o a mudança ocorrida no espaço urbano de Jataí 

se faz necessário, com a ajuda de mapas com pontos georreferenciados com pontos 

que estão modificando o espaço urbano, além de descrever quem são os agentes que 

estão presentes nessas mudanças, mostrando por meio de gráficos e tabela que os 

agentes são capazes de mudar o território vivido. 

Então identificar as modificações ocorridas no espaço urbano de Jataí (GO), 

tanto no aspecto socioeconômico como estruturais de planejamento urbano, 

expansão urbana e segregação espacial a partir da chegada dos estabelecimentos de 

ensino superior e tecnológico.  

   Entender a forma de inserção do migrante permanente e temporário na 

realidade local, através dos traços de mudanças na produção espacial, tanto para os 

habitantes dessas cidades, como para os migrantes. 

  Identificar a origem dos fluxos populacionais que ocorrem para essas 

cidades, seja para se empregar nesses estabelecimentos, como também os alunos, 

que estão, muitas vezes, de forma passageira. 

  Relacionar a chegada desses estabelecimentos de ensino e mudanças nas 

áreas urbanas seja no padrão de moradia, nas infraestruturas coletivas, ou mesmo na 

ampliação de setores econômicos que se conectam direta ou indiretamente a tais 

estabelecimentos federais de ensino. 

  Onde iremos dividir a dissertação em três momentos. No capitulo primeiro 

iremos trazer a discursão teórica cientifica sobre o momento que vive o espaço 

urbano, as fontes teóricas sobre a conceituação de cidades médias, redes e 

planejamento urbano e territorial. Já o segundo capítulo, iremos abordar como e onde 
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o desenvolvimento está reconfigurando o espaço da cidade de Jata, as novas 

dinâmicas econômicas, os novos aparatos comerciais, georeferrenciamentos dos 

pontos econômicos e sociais.  

No ultimo capitulo trazemos os discursões sociais e a historicidade dos 

programas educacionais e efeitos deles no espaço urbano da cidade. 

Partindo desses pontos de interesse da pesquisa, o trabalho tende a mostrar 

os problemas gerados por grandes políticas públicas, e os benefícios indiretos que 

sofrem os espaços urbanos beneficiados por essa política. 
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1 ESTRUTURA DA CIDADE E PLANEJAMENTO URBANO  
 

 

 A cidade de Jataí localizada no interior do Sudoeste goiano possui uma 

educação superior pública que abarca instituições particulares, federais e estaduais, 

disponibilizando para a sociedade e sua hinterlândia cursos em diferentes áreas de 

atuação que vão da graduação e/ou pós-graduação, presenciais ou à distância, 

contribuindo para a formação de mão de obra local, dando oportunidades para a 

sociedade de uma formação superior de qualidade.  

Nos últimos anos, esse caráter de descentralização da vida social e 

econômica do país foi reforçado por um conjunto de políticas públicas do governo 

federal que levaram para essas cidades infraestruturas até então concentradas nas 

capitais e grandes metrópoles do país. 

Algumas dessas políticas trazem nas suas diretrizes essa função, a exemplo 

do PRONATEC que no Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 já explicita sua 

intenção de interiorizar e ampliar o acesso ao ensino superior. Da mesma forma a Lei 

nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que instituiu o Pronatec elenca entre seus 

objetivos: 

 

Art. 1o  É instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), a ser executado pela União, com a finalidade 
de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio 
de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira.  
Parágrafo único.  São objetivos do Pronatec:  
I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos 
e programas de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional;  
II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da 
educação profissional e tecnológica; (Lei nº 12.513) 

 

Dessa forma, a implementação das iniciativas dos dois programas acentuou-

se em algumas cidades e em outras forjaram um processo de reestruturação de seus 

espaços a partir das novas demandas trazidas pelas instituições de ensino. No Mapa1 

podemos perceber onde estão localizadas as instituições de ensino na divisão 

territorial da cidade de Jataí (GO). 
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Mapa 1- Localização da área de estudo 

 
Fonte: Prefeitura de JATAÍ, 2016 Organização: Bruno Medeiros Santana. 2016. 

 

Alguns traços dessa mudança são novos estabelecimentos de comércio e 

serviços, shoppings, supermercados e vias especializadas, entre outros. 

Características que as tornam semelhantes às grandes cidades do país, que até então 

eram as únicas que detinham determinado escopo de atividades. Essas novas formas 

são resultantes do crescimento demográfico e territorial das cidades, imposto pelas 

novas necessidades que se colocam para as populações que habitam ali e os 

migrantes que chegam.  

A entrada de novos agentes econômicos nas cidades porte médio tem 

produzido novas espacialidades urbanas ligadas às atividades comerciais e de 

serviços e às novas estruturas resultantes das políticas públicas. Esse movimento 

ocorre da saturação dos grandes centros urbanos, mas principalmente do crescimento 

econômico do próprio interior do país, que promoveu o desenvolvimento urbano das 

cidades médias, vistas pelo capital como “novas fronteiras” de investimentos para sua 

reprodução Nesse sentido Santana (2012) descreve a importância de analisar o 

desenvolvimento regional a partir da universidade.  

 

Nesse sentido, analisar a importância das universidades para o 
desenvolvimento regional, puramente pelas parcerias que essas 
estabelecem com o setor produtivo poderia subestimar a importância 
das mesmas para o desenvolvimento regional. Acredita-se que a 
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importância das universidades vai além da sua tradicional função de 
produtora de conhecimento. Elas exercem a função social adjacente 
ao desenvolvimento econômico, quando recebem e qualificam 
pessoas que irão contribuir para aumentar o conhecimento tácito da 
região e ainda fornecer mão-de-obra treinada, contribuindo para 
qualidade da força de trabalho regional. Adicionalmente, as 
universidades brasileiras, além de oferecer os serviços tradicionais de 
educação e pesquisas, são obrigadas a oferecer à comunidade 
projetos de extensão em que estão inseridas. Nesse sentido, as 
universidades não devem ser vistas apenas como repositoras de 
conhecimento, mas também como um agente transformador do 
ambiente em que estão inseridas, seja do ponto de vista econômico, 
seja do ponto de vista social. (SANTANA, 2012, p.30) 
 

A oferta da educação no Brasil em tempos passados conforme Santos e 

Silveira (2001), em termos de educação superior, sempre esteve relacionada à 

regionalização do poder político e da força da burguesia regional, onde possuía 

atividade econômica, uma região economicamente ativa era os espaços urbanos que 

recebiam incentivos para instalação do ensino superior. 

Nesse aspecto, as universidades trazem um processo de urbanização e 

incluem as cidades em um seguimento global sem mesmo passarem pelo 

desenvolvimento de industrialização. A produção espacial é um ponto chave para a 

pesquisa, dessa maneira, Castells (1983) cita que: 

 

O espaço é um produto material em relação com outros elementos 
materiais, os homens, que entram também em relações sociais 
determinadas, que dão ao espaço (bem como aos outros elementos 
da combinação) uma forma, uma função, um significado social 
(CASTELLS, 1983, p.181). 
 

Utilizaremos essa conceituação que o espaço não é uma folha em branco. 

Antes de a universidade habitar o espaço, vários outros movimentos já estavam sendo 

produzidos na cidade. Outros elementos são inseridos ou reestruturados com a 

entrada de políticas públicas.  

A transformação urbana passa conforme Sposito (2007) de regiões 

homogêneas para territórios intra-regionais e até intra-urbano, impondo a 

competividade e complementaridade entre as regiões e cidade, ampliando as relações 

hierárquicas com as cidades maiores da mesma rede. 

As decisões políticas de um grande investimento em uma cidade como Jataí 

alteram o que é centro e o que é periferia, em várias escalas. Assim é necessário 

compreender como atores espaciais se locomovem entre escalas, Guimarães (1998) 

descreve bem sobre os atores. 
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[...] quanto mais um ator político é capaz de atuar entre escalas, maior 
o seu poder de decisão sobre a produção do espaço. Da mesma 
forma, a importância política de um acontecimento está relacionada à 
complexidade da síntese de escalas que este proporciona, 
potencializando a capacidade de agir em determinados atores 
(GUIMARÃES, 1998, p.17) 
 

 

Precisamos entender o movimento dos atores internos e externos e como irão 

agir as novas mudanças espaciais no projeto urbano. Soja (1993) já dizia sobre a 

reestruturação dos espaços. 

 

Em sua hierarquia de manifestações, a reestruturação deve ser 
considerada originária de e reativa a graves choques nas situações e 
práticas preexistentes, e desencadeadora de uma intensificação de 
lutas competitivas pelo controle das forças que configuram a vida 
material. Assim elas implicam fluxo e transição, posturas ofensivas e 
defensivas, e uma mescla complexa e irresoluta de continuidade e 
mudança. Como tal, a reestruturação se enquadra entre a reforma 
parcial e a transformação revolucionária, entre a situação perfeita 
normalidade e algo completamente diferente (SOJA, 1993, p. 194) 
 

Na reestruturação urbana por este conceito, podemos observar, portanto, que 

a dinâmica das cidades e das suas respectivas regiões vão produzir novos papéis e 

valores, identificar os novos processos urbanos e as novas relações espaciais que 

delas decorrem, as relações que estão presentes na cidade-região e as relações 

interurbanas.  

Essa reestruturação determina as novas formas de inserção das cidades na 

rede urbana. Diante disso, surge o questionamento sobre as novas formas de 

estruturação da rede urbana que estará sofrendo essa mudança em sua totalidade, 

devemos observar o que há de novo na estrutura urbana depois da reestruturação. 

A escolha da cidade segue uma lógica que pretende trazer pontos de 

aproximação e outros de distinção. Jataí (GO) possui uma área urbana de 

aproximadamente 30 km², localizada próxima à capital do estado há 320 km, Jataí é 

umas das principais cidades do agronegócio da Região Centro Oeste. 
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Figura 1 –Vista aérea de Jataí - 2015 

Fonte: Prefeitura de Jataí – 2015 

 

A escolha da cidade segue uma lógica que pretende trazer pontos de 

aproximação e outros de distinção. 

 No caso da cidade de Jataí, no sudoeste goiano, a cidade foi contemplada 

dentro do Programa REUNI, com novos cursos de graduação e pós-graduação da 

Universidade Federal de Goiás, que atualmente conta com vinte e cinco cursos de 

graduação, em sua maior parte voltados para as licenciaturas e ciências agrárias, e 

um de Medicina.  

Embora seja parte do Programa REUNI, que é relativamente recente, a 

unidade já se encontra consolidada, apresentando cursos de pós-graduação e alguma 

visibilidade na região do sudoeste goiano em face de sua aproximação com a 

comunidade regional.  

 

1.1 CIDADE E O ESPAÇO 

 

Muitas pessoas, quando viajam para pequenas ou médias cidades, que 

geralmente têm rotina mais pacata que as metrópoles, imaginam como seria a vida se 

não tivessem mais que enfrentar o cotidiano agitado (e em algumas situações, 

estressante) da cidade grande. Décadas atrás, essa mudança envolvia transtornos, 
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por causa de problemas como poucas oportunidades de trabalho, ausência de 

instituições de ensino superior e de escolas para os filhos. 

Este quadro, no entanto, está mudando, inclusive em municípios goianos, e isto 

despertou o interesse do grupo de pesquisa. A dissertação tem como um dos 

principais objetivos analisar o papel das instituições de Ensino Superior (IES) no 

desenvolvimento regional e estudar a influência que elas tiveram sobre fatores como 

o fluxo de investimentos e a tendência de aumento do interesse de empresários em 

investir nas cidades.   

Foram considerados, na pesquisa, aspectos como chegada de redes de 

supermercados e shopping centers, melhorias na infraestrutura, expansão da oferta 

de serviços e modernização do comércio. A cidade que o fenômeno está acontecendo, 

é Jataí no sudeste goiano.  

A cidade possui espaços que historicamente já atraem pessoas, mercadorias e 

investidores. Mas com a chegada das IES, houve crescimento no número de 

profissionais com melhor formação, o que levou à oferta de serviços antes inexistentes 

nessa região. Outra contribuição são os profissionais do serviço público, que agora já 

qualificados (pelas próprias IES dos municípios) prestam um melhor serviço.  

Constatamos, por exemplo, a presença de professores que já estão inseridos 

tanto na sede das cidades pesquisadas como nos municípios próximos a ela. 

Partimos do pressuposto que as novas formas de produzir o espaço urbano, 

gera na cidade uma nova dinâmica, ou práticas espaciais. Essas práticas vão alterar 

os objetos dos espaços, e toda forma que se conecta com esse objeto. A entrada 

desse público diferenciado na cidade do agronegócio, vai gerar interesses 

econômicos dos agentes interessados nesse tipo de público. Mostraremos que a 

reconfiguração do espaço trouxe para cidade pontos positivos e negativos.   

Outro fenômeno é a aproximação entre as gestões públicas municipais e as 

IES e o compromisso dessas gestões com a melhoria da oferta de serviços. A cidade 

vem recebendo profissionais das mais diversas regiões brasileiras através dos 

concursos realizados pelas IES que são direcionados para profissionais com título de 

doutor. Essas pessoas ampliam com mais força a pesquisa e a extensão nas 

instituições, o que, em nossa avaliação, pode contribuir a médio e a longo prazo para 

a melhoria dos índices de qualidade de vida na região”. 
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1.2 ESPAÇO URBANO 

 

Compreender os processos de urbanização que ocorrem nos espaços das 

cidades é primordial para entender a reestruturação urbana. Pertinente considerar que 

o espaço urbano é o lugar de encontro das pessoas e das coisas, da troca 

(LEFEBVRE, 2008). Esses espaços estão inseridos em um contexto de movimento 

contínuo dentro das cidades. Os conceitos de cidade e urbano ainda que sejam 

distintos entre si, mantêm uma relação indissociável, importante para compreender as 

razões que o espaço se modifica e se reestrutura em uma cidade. Aqui devemos 

observar que dissertar sobre conceitos teóricos chaves para contextualizar os 

processos urbanos é importante e necessário para esse estudo. 

Castells (1983) aponta que o processo de formação das cidades está na base 

das redes urbanas e condiciona a organização do espaço, assim a criação de cidades 

pode determinar o que será organizado nesse ambiente, as ferramentas que 

compõem esse espaço, pode modificar e criar novos espaços. Quando entramos 

propriamente no conceito de espaço, Santos (1997) disserta-o como um conjunto 

indissociável de sistema de objetos e sistema de ações.  

Esse espaço urbano quando inserido no aspecto das cidades, podem ser 

usados como papel de troca e valorização, alguns autores defendem que os espaços 

urbanos devem ser estudados separadamente, já Santos (1997) defende que o 

espaço está ligado diretamente ao tipo de objetos e serviços que será oferecido no 

espaço geográfico, assim o urbano está diretamente ligado com o espaço. Castells 

(1983) também destaca essa interação: 

 

O urbano designaria então uma forma especial de ocupação do 
espaço por uma população, a saber o aglomerado resultante de uma 
forte concentração e de uma densidade relativamente alta, tendo 
como correlato previsível uma diferenciação funcional e social maior. 
(CASTELLS, 1983, p.40) 
 

A produção do espaço urbano e o conteúdo cultural não é a maneira mais 

precisa para definir urbanização, pois este processo vai muito além disso, possui 

várias etapas e múltiplos processos. Castells (1983) defende que a utilização do termo 

"cidade" ao falar de formas de urbanização, não seria apropriado em relação ao seu 

fenômeno.  

Sabemos que a criação da cidade envolve o espaço e o território, esses 

elementos são responsáveis pela construção da estrutura urbana de uma cidade. Já 

Sposito (2005) cita que uma das pré-condições para criação de uma estrutura urbana 
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na antiguidade, era o desenvolvimento da agricultura (SPOSITO, 2007, p.15). Assim 

podemos observar que a criação das cidades passa por diversas etapas para o seu 

desenvolvimento, e que a estrutura urbana está ligada a diversos elementos que 

compõem o espaço.  

O espaço da cidade, conforme Corrêa (1995), constitui em sua primeira fase 

uma apreensão, um conjunto de diferentes usos da terra justaposta entre si, onde 

descreve que: 

 

Este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a 
organização espacial da cidade ou, simplesmente, o espaço urbano, 
que aparece assim como espaço fragmentado. [...] Mas o espaço 
urbano é simultaneamente fragmentado e articulado: cada uma de 
suas partes mantém relações espaciais com os demais, ainda que de 
intensidade muito variável. (CORRÊA, 1995, p.7) 

 

 O urbano vai muito além da cidade, então na teoria a configuração para definir 

urbano não passa de uma relação entre aglomerado e sua densidade conforme 

Castells (1983); onde a própria sociedade irá modificar e construir interações políticas 

e sociais no espaço urbano, disserta Lefebvre (2008). Segundo Silva (2009), a história 

da urbanização se apresenta com uma metamorfose da cidade histórica em prol da 

modernidade. As formas antigas tomam novas funções para atender a sociedade 

contemporânea.     

Toda essa ação da sociedade em um dado território pode ser considerada um 

processo de produção do espaço social, sendo um processo de territorialização, que 

segundo Squat(2009); 

 

A territorialização é resultado e condição dos processos sociais e 
espaciais, significa movimento histórico e relacional. Sendo 
multidimensional, pode ser detalhada através das desigualdades e das 
diferenças e, sendo unitária, através das identidades. (SQUAT, 2009, 
p. 83) 

 

Conforme Souza (2003), para assegurar a reprodução e o dinamismo local, o 

próprio humano ocupador do território adota formas de relações sociais que terá o 

caráter de segurança do seu espaço, criando leis e normas para melhor convivência 

nesse espaço, assim será o início do modo de produção, um processo formação social 

que produzirá o território e o espaço.  

Santos (2012) assemelha-se com Souza(2012) e Lefebvre(1983) quando 

disserta sobre o processo de produção da formação do espaço urbano, trazendo o 

seu conceito de espaço próximo dos autores referidos: “o espaço urbano é formado 
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por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos 

e sistema de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no 

qual a história se dá” (SANTOS, 2012, p. 63). 

Quando Santos (2012) trabalha com sistema de objetos e sistemas de ações 

em um dado território, podemos levar em consideração que todas as técnicas 

aplicadas em um espaço podem modificar a estrutura da urbanização. Ao tratar de 

espaço urbano nas cidades, consecutivamente remetemos a uma conceituação de 

que o espaço está ligado diretamente ao tipo de serviço que será oferecido naquele 

espaço geográfico. Assim podemos compreender que toda cidade possui uma 

organização interna que será importante para entendimento os processos sociais que 

ocorrem dentro do núcleo urbano. 

O ser humano também é beneficiado através do espaço, em exemplo claro é 

a valorização econômica do espaço. O espaço, sendo valorizado, poderá ser 

classificado em diferentes formas onde podemos citar: as áreas residenciais de uma 

cidade, áreas comerciais, áreas políticas administrativas, e dessa maneira o 

desenvolvimento urbano muda o espaço, alterando a distribuição e qualidade de vida 

em uma cidade. 

A análise da urbanização está internamente ligada à questão do 

desenvolvimento urbano, e este pode ser analisado como parte de uma estrutura 

urbana composta dentro do espaço geográfico que muitas vezes está em constante 

modificação, até mesmo pelo desenvolvimento social e econômico. Esse 

desenvolvimento urbano é dado pelo “poder” que as cidades impõem em uma 

sociedade. 

As cidades são a expressão concreta da produção social do espaço urbano. 

Nessas formas percebem-se as diferenciações espaciais, causadas pelo poder, que 

na maioria das vezes confunde-se com poder econômico. 

Citando o poder como ponto de partida do habitante que está presente na 

cidade moderna e atual, Lefebvre (2008) descreve algumas cidades que possuem o 

indivíduo como forma reprodutora de imposição a uma qualificação e denominação 

da cidade, Lefebvre cita a “cidade política”, a qual possui o poder para administrar, e 

que está diretamente ligada às vontades das elites locais ou às funções 

administrativas que coordenam a cidade. 

 Muitas vezes o desenvolvimento urbano das cidades acompanha a 

globalização mundial, algumas cidades não se desenvolvem para o interesse da sua 

população, esses habitantes que muitas das vezes possuem necessidades 

específicas. As cidades seguem uma lógica do capital, assim passa de uma cidade 
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industrial para uma cidade urbana, sendo assim a sua sociedade sofre a mesma 

mudança. 

Quando o autor cita o mundial, ele traz consigo a conceituação de 

urbanização, o urbano para Lefebvre (2008) “é um fenômeno que se impõe em escala 

mundial a partir de um duplo processo de implosão e explosão da cidade atual. A 

cidade vai passando pelas modificações de tempos em tempos, essa cidade passa 

pela política, comercial e industrial”. (LEFEBVRE, 2008, p.26) 

Essas transformações nas cidades passam a preocupar os gestores políticos, 

essa preocupação com desenvolvimento urbano começa por volta da década de 50, 

do século XX, quando entra nas discussões a importância do desenvolvimento 

econômico e o desenvolvimento social. Nesse contexto, Souza (2003) cita que o 

desenvolvimento econômico é a combinação do crescimento econômico e a 

modernização tecnológica.  

Esse desenvolvimento irá transformar a sociedade que habita o espaço social 

naquela cidade, sendo assim essa sociedade poderá mudar a organização espacial, 

resultando também na mudança do tecido urbano das cidades.  

 Com planos políticos de expansão em cidade que são importantes 

regionalmente, como Jataí passam a ser globalizadas por modos de produção globais 

como a vinda de estudantes estrangeiros para a cidade.  

As cidades passam de locais para cidades globais, em técnicas e objetos 

globalizados. Santos (2001) aponta que a dinâmica globalizante não apaga o resto do 

passado, mas modifica seu significado e acrescenta ao já existente, novos objetos e 

novas ações características do novo tempo. Cidades que incorporam o novo e se 

reestruturam com o já existente.  

Com essas mudanças, Santos (2001) observa no espaço urbano, o aumento 

das diferenças e disparidades, devidas, em parte, aos novos dinamismos e às outras 

formas de comando e dominação.  

Quando há essas mudanças no tecido urbano, sejam elas de expansão 

territorial ou aumento populacional, acarretarão muitas vezes o aumento de problemas 

urbanos, que estará ligado por questões da expansão territorial. Souza (2003) defende 

que os problemas urbanos não estão diretamente ligados ao tamanho da cidade, 

mostrando comparativos entre cidades grandes com cidades médias, citando que nem 

sempre os problemas urbanos estão ligados à denominação que a cidade está 

classificada.  
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Portanto, a produção atual do espaço é um processo de crescimento desigual. 

Nesse momento podemos dizer que estar ocorrendo um processo de gentrificação na 

cidade de Jataí, Segundo Smith (2007):  

 

A gentrificação, a renovação urbana e o mais amplo e complexo 
processo de reestruturação urbana são todos parte da diferenciação 
do espaço geográfico na escala urbana; e, embora estes processos 
tenham sua origem em um período anterior à atual crise econômica 
mundial, sua função hoje é reservar uma pequena parte do substrato 
geográfico para um futuro período de expansão (SMITH, 2007, p.18). 
 

A reestruturação da economia espacial urbana, segundo Smith (2007), é um 

produto do desenvolvimento desigual do capitalismo ou de uma operação rent gap;  

 

[...]é o resultado de uma economia de serviços em processo de 
desenvolvimento ou de mudanças nas preferências por estilos de vida; 
que está reestruturação é resultado da suburbanização do capital ou 
da desvalorização do capital investido no ambiente construído[...] 
(SMITH, 2007, p.19). 
 

Nos dias atuais, a intensidade da reestruturação do espaço urbano, proposta 

pelo mundo capitalista, modifica rapidamente aspectos sociais e econômicos das 

cidades pequenas e médias em velocidades avançadas. Ambientes antes construídos 

para uma finalidade, em pouco tempo poderão ser reconstruídos para uma atividade 

totalmente diferente da planejada. Nem sempre a reestruturação virá no espaço com 

qualidade e quantidade.  

Conforme Corrêa (2006), a reestruturação do espaço urbano terá uma lógica 

sempre voltada aos interesses dos agentes econômicos que estão inseridos no 

espaço urbano. O autor cita quatro agentes que atuam nesses espaços: industriais, 

fundiários, imobiliários e financeiros.  

Quanto à influência dos agentes sociais na produção do espaço, destaca que 

são agentes concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias e práticas 

espaciais próprias, portadores de contradições e geradores de conflitos entre eles 

mesmos e com outros segmentos da sociedade, esses agentes que introduzem um 

novo conceito de produção do espacial urbano, adicionando novas formas e 

processos espaciais. Soja (1993) descreve integramente com o que estamos 

discutindo: 

 

A reestruturação, em seu sentido mais amplo, transmite a noção de 
uma “freada”, senão de uma ruptura nas tendências seculares, e de 
uma mudança em direção a uma ordem e uma configuração 
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significativamente diferentes da vida social, econômica e política 
(SOJA, 1993, p.193) 
 

A estrutura urbana espacial das cidades atuais é cada vez mais 

descentralizada das configurações que se tinha das cidades antigas. Podemos citar 

como exemplos, os novos loteamentos e condomínios residenciais, as atividades 

industriais, comerciais e de serviços, que mudaram, buscando aproximar o habitante 

antigo as novas tendências e conceitos que a cidade globalizada oferece. 

Quando a cidade e seus espaços se reestruturam, os modos de produção do 

espaço passam a se adequar a sua nova dinâmica espacial, buscam se estabelecer 

em áreas fora do centro tradicional, próximo aos novos estabelecimentos que fazem 

a mudança nessas cidades. 

“Assim, cada vez mais “descontínuas”, em lugar de uma unidade espacial do 

tecido urbano, o que se encontra é uma “ruptura da unidade territorial das cidades”” 

(SPOSITO, 2007, p.126). 

Segundo Smith (2007), os mais importantes processos responsáveis pela 

origem e pela forma da reestruturação urbana podem, talvez, ser resumidos nos 

seguintes itens: 

(a) a suburbanização e o surgimento de um diferencial de renda (rent gap);  

(b) a desindustrialização das economias capitalistas avançadas e o 

crescimento do emprego no setor de serviços;  

(c) a centralização espacial e simultânea descentralização do capital;  

(d) a queda na taxa de lucro e os movimentos cíclicos do capital;  

(e) as mudanças demográficas e nos padrões de consumo. 

Conforme citado, a reestruturação urbana passa por vários itens que, segundo 

Smith (2007), influenciam diretamente na estrutura urbana da cidade. Para o estudo 

especifico, a força da inserção da política pública no território irá mudar e reestruturar 

o espaço urbano. Quando tratamos de uma força de mudança, percebemos que nosso 

estudo para a cidade de Jataí – GO é de suma importância para entender as 

mudanças territoriais. Iremos focar nas instituições de ensino técnico e superior para 

analisar essa mudança. 

As universidades possuem um papel importante no desenvolvimento territorial 

em cidades pequenas e médias, onde podemos citar cidades que possuem a 

denominação de “cidades universitárias”. Essas cidades possuem uma diversidade 

de serviços econômicos, muitas vezes voltados ao público específico da universidade 

e institutos federais, dessa forma é papel importante a presença de uma universidade 

na cidade tanto para desenvolvimento econômico quanto social. 
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 Quando há entrada dessas universidades em espaços já consolidados, 

podemos observar a mudança do aspecto econômico e regional nesses espaços. A 

instalação e a construção de novos aparatos públicos (educacionais) geram novas 

funções de serviços técnicos e operacionais nas cidades que estão recebendo essas 

políticas. 

O processo de especulação imobiliária faz parte da produção e reestruturação 

dos espaços urbanos brasileiros visto que eles são produzidos conforme a 

especulação imobiliária, onde podemos observar que o próprio agente já possui sua 

forma de parcelamento da área urbana ou transformação da estrutura de moradia 

antiga, usando sempre métodos para a valorização do terreno. 

Podemos observar com a chegada desses aparatos, uma valorização dos 

terrenos urbanos, até mesmo a reestruturação de lotes residenciais; antes casas que 

abrigavam uma família, passam agora ser pensionatos para abrigar a população 

migrante, sobretudo estudantes, que têm se deslocado para essas cidades, ou seja, 

a cidade está passando por uma nova reestruturação da sua morfologia, visto a oferta 

de novos serviços.  

Com o crescimento de novas áreas de consumo, o enfraquecimento do capital 

em áreas centrais da cidade em setores específicos, que não fazem mais parte do 

interesse da população nem da produção local, o uso do solo passa a ser objeto de 

outras áreas. Sendo assim, Castells (1983) simplifica que a cidade não é um local de 

produção, mas de gestão e de domínio, ligado à primazia social do aparelho político 

administrativo. 

 Com a evolução das cidades, as problemáticas da urbanização começam a 

aparecer nas cidades. Castells (1983) destaca alguns pontos importantes para que 

aconteça esse fenômeno: a aceleração do ritmo da urbanização no contexto mundial, 

a concentração do crescimento urbano nas regiões ditas “subdesenvolvidas”, o 

aparecimento das novas formas urbanas, de grandes metrópoles, e a relação do 

fenômeno urbano com as novas formas de articulação social provenientes do modo 

de produção capitalista. 

 

1.3 CIDADES DE PORTE MÉDIO: CONCEITO E CLASSIFICAÇÂO 

  

Conceituar uma cidade não é fácil, pois é preciso estudar profundamente e 

detalhadamente cada especificidade da cidade em estudo, assim podemos verificar 

que no Brasil há vários tipos de conceituações, mas de acordo com a classificação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que se baseia em quantitativo 
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populacional, em um estudo feito pelo consultor técnico do órgão, publicado na revista 

brasileira de geografia, Silva (1946) escreve o artigo no qual é descrita a tentativa de 

classificação das cidades por meio do número de pessoas que habitam as cidades. 

Conforme Santos (2008), no entanto, essa abordagem também possui suas 

limitações, pois se trata de um critério que varia geográfica e historicamente.  

No Brasil, o conceito de cidade está além da população, podemos citar a 

influência que a cidade exerce sobre a sua região, os modos de produção específicos 

de metrópoles e outros serviços que só serão encontrados em cidades grandes, sendo 

produzidos em cidades pequenas, mesmo sem ter o quantitativo populacional 

necessário para ser classificada como cidade média, já podemos considerar como tal, 

mas conforme o IBGE está classificada como cidade pequena. 

Podemos citar o caso de Jataí-GO no sudoeste goiano, onde possui redes de 

fluxos e técnicas especializadas de cidade de porte médio, mas não possui população 

para ser classificada como cidade média, conforme IBGE.  

Para Olanda (2008), a cidade pode passar por vários tipos de processos, 

mudando assim a sua denominação: 

 

As cidades surgiram e surgem, consolidam-se ou estagnam-se a partir 
de movimentos/forças de concentração e dispersão. Estas 
representam as dinâmicas sociais contemporâneas e pretéritas, dessa 
maneira podemos perceber que uma cidade poderá passar por vários 
aspectos e denominação durante o tempo. (OLANDA, 2008, p.112) 
 

Não só o tempo será importante para as cidades que estão em processo de 

modificação em um sistema urbano. As cidades são, ao mesmo tempo, condição e 

resultado das forças que atuam e atuaram na sociedade. Essas forças estão sempre 

em movimento dinâmico e constante, o que não inviabiliza os recortes espaciais e 

temporais necessários para os diversos estudos. 

As cidades denominadas pequenas estão mais propensas a ser modificadas 

pelos objetos que estão sendo inseridos naquela paisagem. Silva (2009) afirma que: 

 

[...] revelando uma dimensão do espaço produzido percebe-se, 
através da paisagem urbana de Jataí, a sobreposição de tempos 
diversos. Elementos pretéritos, que resistem à velocidade da 
sociedade atual, trazem informações importantes para a compreensão 
da cidade e das relações nela produzidas. (SILVA, 2009, p.32) 

 

Nessa condição, podemos observar que as cidades pequenas constituem 

importante elemento para observação e investigação científica, porque dentro do 
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contexto de urbanização as cidades pequenas têm papel significante na rede urbana 

regional de cada estado. 

Não podemos classificar as cidades como uniformes, já que segundo Santos 

(2008), a extensão do território e as diversidades regionais brasileiras impedem que 

haja uniformização na rede de cidades, em sua hierarquização e mesmo em suas 

funcionalidades. 

 Sendo assim estudar cidades de porte médio no Brasil leva à complexidade 

que não podemos elaborar um único projeto urbanístico para todo o território, assim o 

governo terá que estudar as políticas públicas de forma regional.   

Estudos sobre a geografia urbana, ligados às cidades brasileiras, têm várias 

vertentes: demografia, redes, território, espaços, reestrutura urbana entre outros; 

saber com qual linha os estudiosos irão trabalhar é de suma importância para a 

dinâmica estrutural na conceituação das cidades, e nessa perspectiva, devemos 

remeter a Santos (1997) quando afirma que as cidades pequenas têm influência 

estritamente locais e níveis urbanos elementares, mas fundamentais para seus 

entornos imediatos, visto que têm um conjunto de equipamentos voltados para o 

mundo rural e que estão integrados às redes urbanas dessas cidades pequenas. 

Dessa forma, a cidade pequena possui características de cidade média, ao 

ponto de podermos classificar uma cidade pequena (conforme critérios do IBGE, 

1946) em cidade média a partir de conceitos teóricos de estudiosos em cidades, como 

Sposito (2006) e Corrêa (1995). 

A visão que tradicionalmente se tinha das cidades médias não mais 

corresponde aos seus papéis na atualidade, uma vez que elas respondem cada vez 

mais rapidamente às demandas dos grandes agentes econômicos.  

As cidades médias hoje são vistas como áreas propensas ao recebimento de 

investimentos, públicos e privados, pois possuem e se constituem em pontos 

estratégicos para os mercados como também servem de anteparo ao processo de 

crescimento metropolitano que marcou o país nas últimas quatro décadas. Assim, 

funcionam como economias complementares às grandes cidades e se tornam 

atrativas para diversos setores produtivos bem como para as políticas de 

desconcentração. 

Para discutir o conceito de cidade média, Deus (2002) afirma que elas 

possuem um papel relevante e decisivo se levamos em conta fatores que coincidem 

com a migração industrial para as áreas não-metropolitanas, favorecendo a 

descentralização econômica, antes ligada somente aos grandes centros urbanos.  
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As cidades médias hoje são vistas como áreas propensas ao recebimento de 

investimentos públicos e privados, pois possuem e se constituem em pontos 

estratégicos para a economia.  

Para Corrêa (2006), conceituar cidade média implica em um esforço de 

abstração, de estabelecer a unidade daquilo que é pouco conhecido, que aparece 

como muito diversificado. O autor chama a atenção sobre o conceito de cidades 

médias, que para ele não se deve considerar fatores como tamanho demográfico e 

funções urbanas separadamente. De acordo com Corrêa, “[...] quanto maior o 

tamanho demográfico e mais complexas as atividades econômicas, particularmente 

as funções urbanas, mais fragmentada e, por conseguinte, mais articulada será a 

cidade” (CORRÊA, 2006, p.24). 

Portanto, esses fatores não podem ser analisados separadamente, mas sim 

uma particular combinação entre eles. Santos (2012) alerta para o perigo de 

estabelecer somente critérios demográficos para definir o que seria uma cidade 

grande, pequena ou média: “[...] A noção de cidade varia conforme o período técnico 

e dos modelos de consumo adotados [...]” (SANTOS, 2012, p. 71). 

 Para Santos e Silveira (2001, p. 24), as cidades médias possuem como função 

“o suprimento imediato e próximo da informação requerida pelas atividades agrícolas 

e desse modo se constituem em intérpretes da técnica e do mundo [...]”.  

 O crescimento das cidades médias modifica o modo de vida empírico antes tão 

presente nessas cidades. Segundo Squiave (2016), o modo de vida operante em 

Goiás era a mineração, esta já estava em decadência entre 70 e 80, onde não era 

possível a exploração sem grandes equipamentos tecnológicos. A economia então 

passaria a ser voltada para a pecuária e a agricultura familiar, onde muitas famílias 

conseguem o sustento e com passar dos anos, a tecnologia tomam conta do campo 

e da pecuária. Assim as famílias passam a ter um modo de vida mais técnico.  

 Um fator importante para a sofisticação das técnicas é a imigração que ocorreu 

no estado de Goiás, por conta dos investimentos públicos para expansão das 

fronteiras econômicas nestas localidades. Derrau (1973) pontua:  

 

[...] a extensão das mesmas organizações econômicas e sociais a 
espaços muito vastos uniformiza os modos de vida. Sem falar já da 
uniformização dos locais de recreio, do cinema e da coca-cola, as 
sociedades modernas, urbanas ou rurais, adquiriram modos de vida 
bastante semelhantes; o condutor de trator, o contabilista de uma 
exploração agrícola e o empregado de escritório das nossas cidades 
representam tipos uniformes, independentemente do país em que 
habitem (DERRAU, 1973, p. 177). 
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Pode-se caracterizar as cidades médias, afirmando que a classificação delas, 

pelo enfoque funcional, sempre esteve associada à definição de seus papéis regionais 

e ao potencial de comunicação e articulação proporcionado por suas situações 

geográficas, tendo o consumo um papel mais importante que a produção na 

estruturação dos fluxos que definem o papel intermediário dessas cidades. 

(SPÓSITO, 2007, p.115). 

Em sentido amplo, para pensar no conceito de cidades médias é necessário 

considerar a complexidade do território nacional e sua diversidade em seu processo 

de ocupação, o que garante peculiaridades a essas áreas urbanas.  

Para começar a estudar cidades médias no Brasil é necessário voltar aos anos 

de 1970 e 1980 quando o mundo acadêmico começa a discutir seus papéis, em 

consequência do foco das políticas públicas urbanas sobretudo com o Projeto 

Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada (CURA).  

O Programa CURA iniciou na década de 1970, durante o regime militar no 

Brasil, sendo vinculado ao Banco Nacional de Habitação (BNH), órgão instituído pelo 

regime militar no qual a principal atribuição era o desenvolvimento urbano das 

cidades. Seu intuito era desenvolver áreas ociosas de infraestruturas e equipamentos 

urbanos para proporcionar sua valorização e ocupação. Nessa perspectiva Sandoval 

(2012); 

 

A aplicabilidade desse projeto em muitas cidades brasileiras tem uma 
proposta de sanear essas espacialidades e lhes dar condições de 
empreender um aceleramento urbano também, assim como o intuito 
de gerar emprego e crescimento para o país. (SANDOVAL, 2012, p. 
557) 
 
 

O BNH, na década de 1970, se desenvolveu como a órgão de 

desenvolvimento do Brasil. A quantidade de recursos investidos pelo governo federal, 

fez com que o banco pudesse estender suas ações em todo território nacional. Dados 

sobre a carteira nacional de desenvolvimento urbano, comprovam a atuação em 136 

municípios, em diversas áreas de desenvolvimento urbano. 

 

A concepção do programa CURA–Comunidade Urbana para 
Recuperação Acelerada – refletia fielmente preocupações e 
estratégias governamentais típicas do período 1964-74. O programa 
destinava recursos para obras de interesse local, mas um órgão 
federal colocava condições ao promotor local. Essa postura 
caracterizava um regime de governo com concentração do poder e 
das receitas tributárias no governo federal. (CEPAM, 1987, p. 05-06) 
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Dentre as principais ações do CURA encontra-se: disponibilizar aos 

administradores regionais recursos financeiros para realização de obras de urbanismo 

e planejamento urbano, contribuindo para o uso racional do solo e para a organização 

e planejamento de urbanização nos órgãos responsáveis pela urbanização. Também 

era objetivo do programa promover uma reorganização e adequação dos 

equipamentos públicos e serviços e aumentar a disponibilidade de terrenos com 

infraestrutura. Toda essa ação resultava na especulação de terras urbanas “vazios 

urbanos”, assim o programa ainda teria que combater com instrumentos legais essa 

especulação.  

O Programa CURA, em 1973, foi iniciado em modo experimental. Com o início 

do programa, as propostas foram sendo modificadas ao passar do tempo, conforme 

as necessidades de poderes locais. No começo do programa, o BNH passou a impor 

planos de gestão territorial, que não foram bem aceitos pelas prefeituras, uma vez que 

o posicionamento de muitas delas era o desenvolvimento territorial e a adoção de 

progressividade para o Imposto Territorial Urbano, que muitas vezes vinham com a 

recursa em parte da obra. 

Tudo isso resultou em uma solicitação do preparo de um plano plurianual (três 

anos), no qual pudesse apontar as áreas que receberam investimentos do CURA 

escolhendo uma área específica para demonstração de uma área piloto para o projeto. 

 

Em 1978 o projeto vai para órgãos de execução do planejamento 
urbano e obras de cidades ditas como regionais, em decorrência do 
regime militar, os bairros das cidades beneficiadas eram bairros de 
interesse do regime e dos poderes locais, bairros localizados em 
regiões geograficamente beneficiadas, com fluxos de pessoas e 
economicamente forte eram escolhidos, recebendo auxílios que 
seriam propostos pelo BNH para a execução do projeto, sempre 
visando o desenvolvimento local. (SANDOVAL, 2012, p. 559) 
 
 

Assim, cidades que antes eram chamadas de cidades pequenas, começam a 

receber investimentos do poder público e vêm acentuar seu crescimento em face da 

migração. 

Com o advento do CURA, as cidades regionais que receberam esses 

investimentos para desenvolvimento urbano passam a demonstrar problemas antes 

encontrados somente em grandes metrópoles. O foco em desenvolver áreas urbanas 

deixou várias outras áreas de atuação sem o olhar necessário. Podemos citar a falta 

de investimento em educação e segurança, pois as cidades beneficiadas pelo projeto 

crescem e se tornam cidades importantes para o desenvolvimento regional daquele 

estado.  
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Silva (2001) descreve que “o rápido processo de urbanização no Brasil 

provocou o agravamento da exclusão social, evidenciando problemas que são velhos 

conhecidos da população e dos gestores das cidades” (SILVA, 2001, p.55) 

Nesse contexto, podemos perceber o quão é importante para a estruturação 

de uma cidade, o planejamento urbano, pelos órgãos responsáveis, sendo assim a 

política urbana deve conter objetivos claros sobre o desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade para que a cidade se torne mais dinâmica e 

estruturada. 

Com a evolução das cidades brasileiras, o termo cidade média ou cidade 

regional ganhou força nos estudos acadêmicos, principalmente no papel que ela 

representava para a produção e desenvolvimento regional.  

A partir dos anos 1990, as cidades médias têm desempenhado um papel 

importante na dinâmica econômica do país. Motta e Matta (2009) destacam que: 

 

A importância das cidades médias reside no fato de que elas possuem 
uma dinâmica econômica e demográfica própria, permitindo atender 
às expectativas de empreendedores e cidadãos, manifestadas na 
qualidade de equipamentos urbanos e na prestação de serviços 
públicos, evitando as deseconomias das grandes cidades e 
metrópoles. (MOTTA e MATTA, 2009, p.252) 
 

Dessa forma, as cidades médias se revelam como locais privilegiados pela 

oferta de serviços qualificados e bem-estar que oferecem. 

Assim, as cidades médias se tornaram essenciais para diversificação 

econômica do Brasil, e passam a receber parte dos contingentes populacionais que 

se originam de todo território nacional. Neste sentido, a cidade média pode ser 

pensada como aquela que comanda, e Santos e Silveira (2001, p. 283) confirmam que 

“o essencial dos aspectos técnicos da produção regional, deixando o essencial dos 

aspectos políticos para aglomerações maiores, no país ou no estrangeiro”. 

Com o advento das cidades médias, a metropolização vem arrefecendo 

conforme mostra a pesquisa do IPEA/IBGE/UNICAMP-NESUR (1999, p.35) “a 

participação do crescimento metropolitano no total cai expressivamente, enquanto as 

cidades de pequeno e médio porte passam a registrar uma maior participação’’. 

No estado de Goiás, segundo Deus (2002), devido à força agropecuária as 

cidades terão função de assegurar a produção no campo, dando assistência de mão 

de obra, economia local, habitação entre outros, além de servir como economias 

complementares às grandes cidades e se tornarem atrativas para diversos setores 

produtivos bem como para as políticas de desconcentração. 
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Dessa forma, os desenvolvimentos de diversos setores produtivos impactam 

diretamente na estrutura urbana da cidade, criando assim novas funções, estruturas 

e sistemas urbanos nas cidades médias. Segundo Corrêa (2007): 

 

O desenvolvimento de novas funções urbanas, criadas por grupos 
locais ou regionais ou por interesses extras-regionais, suscita o 
aumento demográfico e a multiplicação de novas atividades não-
básicas ou das já existentes. (CORRÊA, 2007, p.24) 
 

Podemos assim descrever que as cidades de porte médio possuem algumas 

tipologias que funcionaram para produzir o espaço. A cidade desse estudo Jataí-GO 

sempre foi citada por estudiosos como “cidade do agronegócio”. Nesse ponto, 

podemos destacar que os investimentos federais na área de educação tanto o REUNI 

e o PRONATEC em Jataí-GO irão produzir um centro de atividades especializadas 

em educação. Esse grande investimento educacional irá atrair pessoas de todo 

território nacional em busca de um ensino superior ou pós-graduação em diversas 

áreas. Corrêa (2007) coloca como uma tipologia possível: 

 

Este tipo de cidade média caracteriza-se pela concentração de 
atividades que geram interações espaciais a longas distâncias, pois 
se trata de atividades destinadas ao mercado nacional ou 
internacional. [...] A especialização produtiva acaba construindo 
símbolos identitários da cidade e, possivelmente, essas atividades 
passam a ser vistas como o resultado de uma ação de toda a cidade. 
(CORRÊA, 2007, p. 25) 

 

Jataí possui características fundamentais e conceituais, e podemos descrevê-

la como uma cidade média inter-regional do estado de Goiás, possuindo uma 

hinterlândia que ultrapassa fronteiras estaduais. Para produzir um espaço na cidade 

ou até mesmo modificar e reestruturar o urbano, o conceito de aglomeração urbana é 

propicio para entender a forma que as pessoas e as atividades que exercem sobre o 

urbano nas cidades.  

 Uma cidade possui várias concepções, vários objetos que compõem um 

espaço, um território. Conforme Matos (2000), aglomeração urbana é um conjunto de 

pessoas ou atividades que se concentram em espaços físicos relativamente 

pequenos, uma acepção mais eminentemente urbana. Dessa forma, as aglomerações 

urbanas em termos estatísticos, passam a ser constituídas por grandes centros 

urbanos, enfatizando particularmente os municípios centrais e periféricos das áreas 

metropolitanas. 
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Ao analisar o espaço urbano de Jataí e outras cidades brasileiras, podemos 

perceber que as alterações no território, sejam elas por aglomeração urbana ou pelos 

agentes modificadores do espaço, passam principalmente a partir da entrada de 

novos migrantes de outros estados em busca de melhores condições de vida ou até 

mesmo de outros países, principalmente pela dispersão da população. Essa nova 

população que entra nas cidades tende reestruturar a rede urbana, a dinâmica 

econômica e social. Esse fenômeno de reestruturação na estrutura urbana brasileira 

ocorre desde as décadas de 50, 60, 70 e 80.  

 Já na década de 90, Matos (2000) destaca que: 

 

 Embora seja difícil de mensurar as diversas causas que explicam a 
dispersão de atividades e população no espaço geográfico, tudo indica 
que os fatores que atuam na alteração do padrão concentrador, 
associam-se a um quadro de precariedades em expansão nas 
grandes metrópoles, assim piorando carência de empregos, a 
qualidade de vida. (MATOS, 2000, p.12) 
 

Esses fatores resultam em constante aumento de valores das terras urbanas, 

precariedade dos serviços essenciais, expulsão e exclusão de força de trabalho e 

aumento da violência em grandes centros urbanos. 

Assim cidades chamadas de cidades médias ou regionais atraíram a migração 

da população que não estava mais alocada em grandes metrópoles, cidades com a 

população variando de 100 a 500 mil, com serviços técnicos específicos, às vezes 

serviços de auxílio ao rural, com uma boa infraestrutura e planejamento, atraíram 

migrantes de todo o Brasil. 

O aumento presente na mudança e na reestruturação do espaço urbano 

nessas cidades de porte médio pode ser verificado em várias regiões do Brasil. O 

conteúdo técnico e as novas formas urbanas, são cada vez mais presentes na 

evolução recente das cidades.  

Podemos classificar também uma reestruturação no campo, com a 

modernização, e atualização do rural, principalmente em cidades pequenas e médias, 

que atribui, em nossos dias, um significado todo especial à produção rural, tomou 

novos rumos e está ajudando a transformar as cidades que são objetos de valor para 

este setor. Dessa maneira discutir sobre a produção espacial e a sociedade irá 

delimitar pontos importantes nessa dissertação. 
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1.4 PRODUÇÃO ESPACIAL E A SOCIEDADE  

 

  Para tratar dos elementos que produzem o espaço urbano, podemos 

destacar Milton Santos com seus estudos sobre o território e o espaço. Santos (1999) 

propõe que o espaço seja definido como um conjunto indissociável de sistemas de 

objetos e sistema de ações. Dentro dessas ações podemos reconhecer as 

características internas, a paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial do 

trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as formas de conteúdo. 

Sobre essa produção do espaço, Santos (1999) afirma que: 

 

 A produção espacial está cada vez mais presente e comum por 
colocar a sua relação com a globalização, essa interação se dará a 
partir dos objetos dos espaços, e para a disseminação do objeto as 
redes vão influenciar as ligações do capital. (SANTOS, 1999, p.157) 

 

 Ao produzir o espaço, um dos pontos mais importante nessa produção é o 

uso da técnica; Santos (1999) diz que é a técnica é uma peça importante na produção 

do espaço geográfico. Milton Santos (1986) defende que: 

 
A principal forma de relação entre o homem e a natureza é dada pela 
técnica, onde a técnica é um conjunto de meios instrumentais e sociais 
com os quais o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo 
cria e reproduz o espaço, assim a influência da técnica sobre o espaço 
exerce de duas maneiras em duas escalas diferentes a ocupação do 
solo pelas infraestruturas das técnicas modernas, e de outro lado, as 
transformações generalizadas impostas pelo uso da máquina e pela 
execução dos novos métodos de produção e de existência. (SANTOS, 
1986, p.212) 
 

A sociedade instala-se no espaço geográfico pela relação do espaço e o 

fenômeno técnico, conseguindo alcançar uma maior produção espacial no território. 

Em um dado espaço geográfico, se mostram habitados subsistemas técnicos 

diferentes, datados, isto é, vários tipos de ações e técnicas antigas, novas e diferentes 

assim, fazendo o espaço ser dinâmico. Sendo assim, o valor de um dado elemento do 

espaço, sendo ele o objeto técnico mais concreto ou mais dinâmico, pode influenciar 

a produção espacial. Para isso, Santos (1986) diz que o conjunto da sociedade que 

está na cidade, se exprime através da realidade do espaço em que se encaixou. 

Melazzo (2012) destaca como é importante a dinamização do espaço: 

 

Dinâmicas da urbanização no Brasil são cada vez mais extensas, 
complexas e diversas. Novas configurações territoriais são 
produzidas, redefinindo os sistemas e redes urbanos, intensificando 
interações e aglomerações espaciais, rehieraquizando as cidades e 
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impactando-as internamente por meio de distintos processos, em 
múltiplas dimensões e a partir de diferentes escalas geográficas 
(MELAZZO, 2012, p.161) 
 

 Por isso, Santos (1999) afirma que uma empresa grande pode mudar o 

espaço, como uma empresa pequena também pode mudar o espaço, mas a técnica 

poderá ser individual porque cada um exerce uma ação própria, a vida social se 

individualiza, a política se territorializa, com o confronto entre organização e 

espontaneidade. Assim a ordem global busca colocar os territórios repletos de 

reproduções, com uma única racionalidade, separando o centro da razão. 

As internacionalizações dos espaços fazem com que as empresas de grande 

porte se ocupem de espaço antigamente não habitado, em busca de mão de obra de 

baixo custo. O espaço geográfico natural vai mudando de status conforme a utilização 

do homem, esse espaço passa a ser produtivo a serviço do homem, ele assume o 

papel de espaço social como produto da sociedade.  

Com isso, o lugar perde sua essência, torna-se estranho à comunidade que 

não mais se sente parte deste espaço. Assim a identidade dos lugares irá se perdendo 

com a inserção de novas formas de técnicas e produção espacial, com isso a 

população passa a não se sentir parte daquele espaço dando oportunidades para 

reproduzir o que o capital carrega consigo.  

Conforme a cidade vai passando pelo processo de transformação, os 

problemas e conflitos urbanos podem aparecer. A segregação residencial vivida em 

grandes cidades faz com que os processos de interação entre grupos sociais sejam 

diminuídos, restando apenas intolerância por parte dos grupos que se isolam em 

áreas afastadas do centro urbano dessas cidades. Nesse sentido, Souza (2005) 

afirma que em uma cidade capitalista a segregação está entrelaçada com 

disparidades estruturais na distribuição de riqueza socialmente gerada e do poder. 

O conteúdo técnico e científico das formas urbanas novas e renovadas está 

cada vez mais presente na evolução recente das cidades, como no resto do território. 

Podemos citar a modernização do campo, atribuindo, em nossos dias, um significado 

todo especial à produção como condição da produção de valor nos espaços. 

Já quando tratamos das modificações urbanas, devemos também remeter o 

uso do conceito de paisagem urbanas que está muito presente na difusão e 

modificação do espaço. 

 Segundo Silva (2009), a paisagem urbana, o ponto de partida, é resultado de 

processos políticos guardando em si elementos de um contexto social e histórico que 

a produziu. Na cidade de Jataí – GO podemos perceber que essa mudança na 
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paisagem foi constante com a chegada dos migrantes que se alocaram na região, por 

conta da ampliação do polo agrícola no Centro – Oeste.  

Essa inserção do migrante em uma cidade que podemos considerar de 

pequeno porte nos anos 1970 foi importante na forma de urbanização que a cidade 

sofreu no decorrer dos anos. 

Nesse sentido, a modificação está presente no espaço urbano de diferentes 

formas, no caso específico de Jataí, o migrante está mudando cada vez mais a 

configuração da cidade como mostraremos no capitulo posterior, modernizando e 

trazendo serviços especializados, vistos antes somente em metrópoles como Brasília 

e Goiânia. 

Todas as ações no território modificam o espaço urbano, uma das ações 

importantes que Santos (1999) destaca é a geografia de redes que ele conceitua como 

um processo que também é social e político, produzido pelas pessoas, mensagens e 

valores. 

Segundo Santos (1999), as redes são formadas por troços, instalados em 

diversos momentos, diferentemente datados, muitos dos quais já não estão presentes 

na configuração atual e cuja substituição no território também se deu em momentos 

diversos. Nos dias atuais de 2017, o momento principal se dá pelo consumo e se 

amplia, mas o faz moderadamente. As modernidades no espaço urbano se localizam 

de modo discreto. 

As redes possuem um progresso técnico de utilização limitada em alguns 

setores específicos. Quando tratamos de economia de redes, Santos (1999) enfatiza 

que o comércio é direto ou indiretamente controlado pelo Estado sendo uma 

ferramenta importante; essas redes são os mais eficazes transmissores do processo 

de globalização a que estamos vivendo.  

Ao falar de imigração as redes possuem uma influência importante, como, no 

processo global da produção, a circulação prevalece sobre a produção propriamente 

dita, os fluxos se tornam mais importantes ainda para a explicação de uma 

determinada situação. O próprio padrão geográfico é definido pela circulação, já que 

esta, mais numerosa, mais densa, mais extensa, detém o comando das mudanças de 

valor no espaço.  

Santos (1999) é enfático em dizer que “nessas condições, a tendência atual é 

de um envelhecimento mais rápido do que antes dos subespaços que não dispõem 

dos meios de se atualizar, de um ponto de vista da fluidez”. (SANTOS,1999, p.78) 

 Dentro de uma cidade, o mesmo processo de envelhecimento rápido é mais 

rápido em certos bairros do que em outros.  
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As já mencionadas migrações de pessoas e de empresas são um dos 

resultados dessas mudanças de valor do espaço. Santos (1999) afirma que o fato de 

que a rede é global e local, una e múltipla, estável e dinâmica, faz com que a sua 

realidade seja vista num movimento de conjunto. 

Santos (2001) disserta que  

 

Cada localização é, pois, um momento do imenso movimento do 
mundo, apreendido em um ponto geográfico, um lugar, cada lugar está 
sempre mudando de significação, graças ao movimento social. Cada 
lugar tem, a cada momento, um papel próprio no processo produtivo. 
Este, como se sabe, é formado de produção propriamente dita, 
circulação, distribuição e consumo. (SANTOS, 2001, p.96)  
 

Os elementos do espaço seriam os seguintes: os homens, as firmas, as 

instituições que atuam em um território. Mas dentro do território Milton Santos 

classifica que há espaços com globalização absoluta e espaços com globalização 

relativizada. Com avanço dos processos de fusões, as lógicas ditas globais ampliam 

e aprofundam a força, assim as empresas regionais em espaços regionalizados 

tendem a ter uma força capital e política nesses territórios, Santos (2001). 

Ribeiro (2005) defende que a urbanização brasileira, em consequência, é 

caracterizada pelo permanente e crescente descompasso entre o lento crescimento 

das cidades e a veloz expansão das suas margens. 

  

As novas técnicas de espoliação urbana estão emergindo nas cidades, 
relacionados com o fato de que a segregação e a exclusão e a 
exclusão habitacional produzem espaços nos quais se verificam a 
acumulação de desvantagens sociais, que muitas vezes essa 
segregação está diretamente relacionada ao mercado de trabalho que 
introduz a pessoa na cidadania que o capitalismo impõe na sociedade 
atual. (RIBEIRO, 2005, p.82) 

  

A cidade brasileira tem sido gerida por uma forma específica desse poder 

corporativo, representado sobretudo pelos principais atores que participam da 

acumulação urbana: capital imobiliário, capital empreiteiro, capital concessionário e 

capital patrimonial.  

O espaço urbano brasileiro está em constante transformação, muitas vezes 

dando-se por políticas de apropriação do capital, onde a sua própria população local 

não é considerada na parte de planejamento e gestão, desse modo o espaço tende a 

se desenvolver somente para a mão de obra que modifica esse espaço. 
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Ainda segundo Ribeiro (2005), os núcleos das nossas metrópoles são 

constituídos, cada vez mais, por aglomerados urbanos cujo dinamismo econômico e 

social decorre de seus papéis nas redes globais de circulação mercantil e financeira.  

Para tratar da reestruturação espacial nas cidades, é importante analisar 

como uma modificação espacial trará uma nova forma de apropriação dos espaços 

urbanos, novas técnicas do uso do solo, novas medidas políticas de uso e ocupação 

do solo e os novos agentes que serão inseridos no núcleo da cidade. A relação mais 

afetada nesse processo observado é especulação imobiliária em pontos da cidade. 

Essa expansão e, consequentemente, a reestruturação da cidade, segundo 

Moysès (2005), traz uma série de problemas que vão desde a dificuldade de acesso 

das pessoas em encontrar um trabalho e o aumento da população incha vias de 

acesso que antes eram usadas por uma pequena parcela da população e a diminuição 

da produtividade da infraestrutura que, ao se alongar, o faz de maneira a cobrir áreas 

muito esparsamente habitadas ou mesmo vazias. 

As áreas da cidade ocupadas por parcela da população melhor situada na 

escala de distribuição de renda normalmente é beneficiada de forma cumulativa. Outra 

forma que a produção da cidade encontra para multiplicar suas possibilidades de 

continuar o processo de apropriação da maior parcela de renda urbana é a 

descontinuidade da ocupação, acelerando a horizontalidade e a heterogeneidade. 

Dessa forma, as opções de investimentos são definidas, de uma maneira 

geral, com a prevalência das forças com maior capacidade de articulação, quase 

sempre formadas pelas representações dos grupos melhor situados na escala 

socioeconômica.  

Os valores imobiliários tornaram-se mecanismo central de distribuição da 

população no território da cidade, a privatização dos serviços urbanos, ao mesmo 

tempo, aumenta a desigualdade urbana, especialmente no que concerne à qualidade. 

Diante a segregação, ainda podemos destacar a segregação residencial que está 

acontecendo nas metrópoles brasileiras, onde os agentes imobiliários usam da terra 

para segregar as populações mais pobres desse espaço.  

Os valores imobiliários e a criação de condomínios fechados elevam a 

segregação principalmente entre as classes sociais que compõem o território, assim 

podemos identificar duas concepções de segregação, sendo como diferença de 

localização de um grupo em relação aos outros grupos e sendo como chances 

desiguais de acesso aos bens materiais e simbólicos materializados na cidade. As 

classes dominantes estão muitas vezes se isolando em condomínios, enquanto a 
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classe média se apropriou de espaços centrais nas cidades, e a população mais 

carente está em ambiente às margens da cidade, em locais periféricos.  

Essa mudança espacial traz consequência em outras áreas de convívio social 

e econômico, mudanças culturais entre outros aspectos. Dessas mudanças, criam-se 

subculturas que geram diretamente obstáculos em políticas de segurança pública, 

saúde e educação que são áreas ligadas à interação que a população tem com o 

social, onde teriam oportunidades de diminuir a segregação social e residencial, acima 

de bases de políticas públicas de desenvolvimento social. 

A maioria das políticas públicas feitas em um espaço urbano muitas vezes 

não leva em consideração a segregação espacial que se encontra assolada em várias 

partes do território ali gerenciado pelo Estado.  Enquanto as políticas públicas 

deveriam ser para melhorar as condições de vida dos habitantes e diminuir e 

estabelecer vínculos com outra parte da sociedade, o que vemos hoje é o 

distanciamento dessas políticas com a realidade local. 

Kaztman (2005) defende que cada bairro possui uma forma de vida especifica, 

na verdade, cada bairro muda a sua composição mais ou menos conforme a 

velocidade de apropriação do capital, mas de forma contínua; como resultado as 

famílias que já estão e as outras que vêm de unidades econômicas diferentes 

desaparecem em meio ao sistema que já está imposto. Assim novas empresas serão 

estabelecidas na área para aquele público específico, de modo que em cada período, 

a organização estrutural poderá mudar a forma de estilo de vida e sua qualidade. 

Quem está fora do mercado somente tem acesso à moradia à margem da 

cidade, essas moradias muitas vezes estão em áreas que os acessos governamentais 

não provêm o necessário, para que a própria população muitas vezes sem 

oportunidade de emprego, possa se manter dentro de parâmetros mínimos para a sua 

sobrevivência. 

A partir de uma ideia que a cidade está sempre em evolução, a reestruturação 

urbana é parte de uma mudança estrutural no meio urbano. As tendências que iremos 

analisar, por vezes ainda continuam a avançar no espaço urbano. Os novos papéis 

que irão aparecer para desempenhar funções importantes trazem o lado positivo e 

negativo de uma reestruturação. Assim Soja (1993); 

 
A reestruturação deve ser considerada originária de e reativa a graves 
choques nas situações e práticas sociais preexistentes, e 
desencadeadora de uma intensificação de lutas competitivas pelo 
fluxo das forças que configuram a vida material. Assim, ela implica 
fluxo e transição, posturas ofensivas e defensivas, e uma mescla 
complexa e irresoluta de continuidade e mudança. Como tal, a 
reestruturação se enquadra entre a reforma parcial e a transformação 
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revolucionária, entre a situação de perfeita normalidade e algo 
completamente diferente (SOJA, 1993, p. 194) 

 

Kaztman (2005) discorre que de fato, dependendo da natureza das matrizes 

socioculturais e concepções nacionais da cidadania que orientam as ações dos 

Estados, a aumento da segmentação e precariedade do mercado de trabalho podem 

coexistir com as políticas que amortecem seu impacto sobre os diferenciais de renda 

ou evitar a manifestação territorial dessas disparidades em termos de segregação 

residencial. Carlos (2007) descreve sobre a produção desigual; 

 

A produção de uma cidade cada vez mais desigual, segmentada e 
diferenciada expressa e condiciona a justaposição da morfologia 
social – promovida pela diferenciação dos segmentos 
socioeconômicos na sociedade – e da morfologia espacial – produzida 
pelas diferenças nas formas e modos de acesso aos espaços através 
do uso – como elementares e estratégicas à segmentação, separando 
práticas socioespaciais e escondendo os conflitos inerentes ao 
delimitar um lugar para cada um, de acordo com a produção de áreas 
homogêneas e apartadas do todo social (CARLOS, 2007, p. 49-55). 

 

Sendo assim, várias modificações foram constatadas no espaço urbano de 

Jataí, e no próximo capítulo, iremos focar nas mudanças urbanas que de fato foram 

afetadas pela reestruturação, onde iremos destacar o papel da economia e da 

dinâmica imobiliária na cidade; como o estudante que vem de outros estados pode 

influenciar no espaço urbano. 

 

1.5 REDES E SUAS INFLUÊNCIAS 

 

Um dos papeis fundamentais de cidade médias no interior do seu estado, é 

diversificar os aspectos e os papeis dos objetos sociais que são “importadas” de outros 

territórios. 

Para isso abrir uma pequena discursão teórica sobre redes na cidade de Jataí 

principalmente nesse momento de mudanças espaciais, se faz necessário. 

Jataí é uma importante cidade do agronegócio, por isso foi conectada com 

outras grandes cidades mundiais do agronegócio. Por isso conversar sobre redes da 

cidade sempre girava em torno do produto principal, a soja.  

Essa rede é bem priorizada por Souza onde diz: 

 

Toda cidade é, do ponto de vista geoeconômico, isto é, das atividades 
econômicas vistas a partir de uma perspectiva espacial, uma 
localidade central, de nível maior ou menor de acordo com a sua 
centralidade – ou seja, de acordo com a quantidade de bens e serviços 
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que ela oferta, e que fazem com que ela atraia compradores apenas 
das redondezas, de uma região inteira ou, mesmo, de acordo com o 
nível de sofisticação do bem ou serviço, do país inteiro ou até de outros 
países (SOUZA, 2003, p.25) 
 

Então não podemos esquecer que a rede ela é interiorizada e mundializada 

em diversos setores, no caso concreto Jataí já possuía uma rede bem estruturada 

vinda do agronegócio. 

Outro ponto de vista sobre redes que devemos observar nesse trabalho é a 

visão de Corrêa onde contempla a nossa posição. Onde afirmamos que os 

investimentos públicos federais em educação, trouxe uma rede diferenciada 

educacional para a cidade.  

Corrêa elenca pontos que são prioritários para a formação dessa rede; 

 

Primeiramente haver uma economia de mercado com uma produção 
que é negociada por outra que não é produzida local ou 
regionalmente. Esta condição tem como pressuposto um grau mínimo 
de divisão territorial do trabalho. 
Em segundo lugar verificar-se a existência de pontos fixos no território 
onde os negócios acima referidos são realizados, ainda que com certa 
periodicidade e não de modo continuo. Tais pontos tendem a 
concentrar outras atividades vinculadas a esses negócios, inclusive 
aquelas de controle político-administrativo e ideológico, 
transformando-se assim um núcleos de povoamento dotados, mas 
não exclusivamente, de atividades diferentes daquelas da produção 
agropecuária e do extrativismo vegetal: comércio, serviços e 
atividades de produção industrial.  
A terceira condição refere-se ao fato da existência de um mínimo de 
articulação entre os núcleos anteriormente referidos, articulação entre 
os núcleos anteriormente referidos, articulação que se verifica no 
âmbito da circulação, etapa necessária para que a produção 
exportada e importada realize-se plenamente, atingindo os mercados 
consumidores (CORRÊA, 1989, p.6-7) 
 

Na ideia que Correa busca, o ponto chave teórico que vamos ressaltar é que 

a cidade de Jataí sempre foi uma cidade que possuía núcleos de articulação fortes 

com outras cidades menores por conta da agricultura. 

Não entraremos no estudo profundo sobre a agricultura, mas podemos dizer 

que Jataí é a segunda maior cidade produtora de milho do Brasil (IBGE2010), dessa 

forma a sua importância na rede do Sudoeste Goiano é grande. Não só na agricultura, 

mas podemos destacar o serviços, educação e saúde. No Mapa 2 mostraremos as 

cidades do Sudoeste Goiano. 
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Mapa 2 - Sudoeste Goiano  

 

No mapa 2 acima mostramos a regiões que pertencem ao sudoeste goiano, 

cabe destacar que Jataí é a segunda maior cidade em termos de PIB e populacional 

dessa região, ficando só atrás de Rio Verde. Quando tratamos de ensino publico 

superior publico somente Jataí possui uma universidade pública federal. 

Outro ponto de destaque que podemos observar no mapa 2 é as cidades que 

fazem parte do Sudoeste Goiano, sendo assim Jataí atrai um publico maior de cidades 
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ao seu redor. Usamos os indicies de matriculas do campus Rio Verde e campus Jataí 

do Instituto Federal e o número de alunos de outras cidades é bem maior em Jataí. 

Por fim, para sintetizar com a ideia que abrimos sobre a redes urbanas e as 

ideias teóricas que concordamos, colocamos o sudoeste goiano como a região 

econômica em exportação mais importante do estado. Mostraremos na Tabela 2 a 

importância de jataí na exportação do Estado de Goiás. 

 

Tabela 2- Principais municípios exportadores (US$ 1.000 FOB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges, 2011 a 2015 – Estatísticas municipais. Org. Bruno 

Medeiros Santana, 2017. 

 
 

Assim conforme tabela acima o saldo de exportação no município de Jataí 

mostra o qual a importância do município para a economia goiana, isso prova o quanto 

Jataí está enraizada na economia global e globalizada. 

Por tanto, o que foi mostrado nesse primeiro capítulo, deixa claro, tanto 

teoricamente como provado pelos dados apresentados, que o município de Jataí 

participa de uma mudança estrutural urbana. Importante também salientar que Jataí 

possui uma rede de influencia grande por conta do agronegócio, que a partir de agora 

será usada pela rede de educação. 

Mostraremos no capitulo 2 como a legislação municipal e a prefeitura 

investiram e legislaram sobre o planejamento e gestão do território, e onde estão os 

objetos que estão sendo transformados pela ação dos agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Município 2015 2016 2017 

Rio Verde 469.018 600.174 977.418 

Alto Horizonte 338.553 374.407 408.812 

Barro Alto 219.074 285.238 309.184 

Jataí 56.331 106.202 293.683 

Itumbiara 298.515 335.062 277.993 
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2 UNIDADES DE ENSINO TÉCNICA E SUPERIOR E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
URBANO 

 

A inserção de polos educacionais federais em Jataí, sempre foi uma 

solicitação da população do sudoeste goiano, a implementação desses campus foi de 

forma desorganizada e sem estrutura, não podemos falar no primeiro momento que 

gerou algum desenvolvimento perceptível na dinâmica urbana.  

Depois de alguns planos de expansão educacional vividos por esses polos a 

partir de 2007, os avanços dos números de matriculas e docentes e técnicos, passa a 

afetar a dinâmica urbana e regional de Jataí. Dessa forma a prefeitura passa a usar 

como estratégia de promoção do desenvolvimento, uma parceria entre a 

universidade/Instituto federal com a prefeitura passa a fazer parte do plano político 

dos prefeitos. A geração de empregos, o impacto econômico, e a transferência de um 

imigrante de alta qualificação, passa a movimentar toda uma economia e o 

desenvolvimento cultural e social da cidade. 

Cassiolato (1999) descreve essas características como a ideia de economia 

do crescimento, ou economia baseada no conhecimento. Segundo o autor a evolução 

dos processos produtivos e a criação de novos processos a partir do desenvolvimento 

de novas formas tecnológicas, terá uma expansão do conhecimento mais formal em 

diversos setores, como a cultural, publicidade, forma de consumo. 

Assim os polos educacionais, para atender essa nova dinâmica econômica 

por educação, esses polos vão fazer parceria com setores produtivos da cidade, para 

o desenvolvimento do conhecimento, gerando benefícios para a cidade e os 

empregadores.  

 

2.1 PLANEJAMENTO URBANO E POLÍTICAS PÚBLICAS NA GESTÃO DAS 

UNIDADES DE ENSINO 

 

Jataí é a única cidade além da capital do estado, que possui universidade 

tanto federal como estadual, oferecendo assim para a sociedade cursos de 

graduação, pós-graduação, presenciais ou a distância. Aumentando a oferta de vagas 

para o ensino superior. 

Analisar o papel das unidades de ensino UFG e IFG em uma cidade é de 

suma importância para o desenvolvimento de novas políticas públicas tanto na área 

educacional, como no planejamento territorial da cidade. Santana (2012): 
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A compreensão do papel das universidades como agente da 
(re)estruturação urbana e econômica das cidades torna-se importante, 
tanto em razão do volume de recursos financeiros movimentados 
quanto pela modificação de dinâmicas intraurbanas (moradia, 
circulação, usos etc.) e do cotidiano dos moradores. (SANTANA, 2012, 
p 75) 
 

Quando tratamos de expansão universitária ou do ensino técnico, 

consideramos a taxa de crescimento, dentre ele o tamanho físico das instituições de 

ensino, o aumento do número de alunos matriculados, quantidade de recursos 

financeiros destinados. 

O que podemos observar na leitura dos documentos de obras e planejamento 

da prefeitura ou mesmo nas leis do governo do estado de Goiás, é que essas 

instituições de planejamento e os órgãos de educação não conversam entre si, 

parecendo não existir qualquer tipo de planejamento ou preocupação com a rede 

urbana e a consolidação do território goiano em políticas educacionais e estruturação 

do espaço. 

Poucos estudos sobre os impactos da universidade e do ensino técnico no 

território de Goiás foram produzidos; antes os estudos eram voltados para as 

dinâmicas espaciais e o desenvolvimento econômico, muito ligado à produção 

agrícola do estado. O que temos produzido sobre a influência das universidades é de 

outros estados do Brasil. Nesses estudos já podemos observar como a entrada e 

avanços de campus educacionais em cidades de médio porte podem influenciar e 

reestruturar o espaço urbano. Vasconcelos cita a instalação no Paraná: 

 

A instalação do câmpus UTFPR na cidade também contribuiu para 
uma alteração nos costumes e na rotina da comunidade local, uma vez 
que muitos moradores das proximidades da universidade, no sentido 
de obter uma renda extra ou uma nova fonte renda, readequaram suas 
residências e seu modo de vida para atender o público universitário 
(VASCONCELOS, 2016, p.27). 
 

Sendo assim, a nossa pesquisa tem o objetivo de demonstrar como as 

políticas governamentais de grande porte na área educacional em cidades de porte 

médio, podem provocar uma série de mudanças espaciais que vão da especulação 

imobiliária à falta de transporte público para deslocamento dos estudantes para o 

campus. 

 A necessidade de alguns estudantes em morar em Jataí trouxe uma forte 

especulação imobiliária, dificultando a vida de estudantes de baixa renda e moradores 

locais. Mostraremos em gráficos a seguir que mais de 70% dos alunos, de cursos 

abertos pelo REUNI, são de outras regiões, necessitando se fixar na cidade.  
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Toda essa mudança no espaço urbano é resultado da presença do 

equipamento público que está em discussão, que valorizou e reestruturou espaços 

urbanos da cidade de Jataí. A cidade não foi preparada pelos órgãos responsáveis 

pelo planejamento urbano para a entrada desse equipamento, sendo assim fica à 

mercê do mercado, de quem produz o espaço. Valverde and Briggs(2015) abordam 

esse tema. 

 

The university’s non-academic activities are so multifaceted that they 
could only be properly studied by a well-funded team composed of 
accountants, labour economists, experts in pension funds and in real 
estate, urban planners, civil engineers, and sundry other specialists. 
Unexplored aspect of the university: its role as a real estate developer 
and property owner (VALVERDE and BRIGGS, 2015, p.2) 
 

Além de ser uma das principais empresas da cidade, os centros educacionais 

públicos estão entre os maiores produtores de oferta de emprego para a comunidade, 

além de gerar um número expressivo de consumidores de produtos privados e que 

utilizarão os serviços públicos, como transporte e segurança. 

 As atividades produzidas nesses ambientes como os conflitos políticos que 

irão surgir, tendem a gerar tensões fora da universidade, pois as pessoas que utilizam 

os espaços acadêmicos também possuem uma vida urbana fora elevando o grau de 

importância desses espaços na vida urbana da cidade. 

 A respeito da inserção dos campi universitários, segundo Haila (2008), pode-

se observar duas visões em relação à localização com o espaço: inserida na cidade, 

compondo professores e estudantes com o cotidiano da cidade; ou parte separada da 

cidade campus verde e suburbano, separando a comunidade universitária em uma 

espécie de bairro universitário, no caso de Jataí o campus Jatobá fica do lado de fora 

da cidade. 

Essa mudança no espaço urbano resulta em um desenvolvimento 

socioespacial, e para Souza (2001), o desenvolvimento é entendido como uma 

mudança social positiva, uma mudança para melhor. Baumgartner (2015) afirma que 

as universidades, além do impacto econômico direto (investimentos, pagamento de 

salários, compra de mercadorias), ajudam a melhorar a imagem da cidade perante as 

demais, atraindo empresas e/ou atividades vinculadas a congressos e feiras.  

Não só a população está sendo influenciada por essa mudança, como a 

economia de Jataí passa por transformações, onde podemos observar as mudanças 

nos padrões econômicos e na nova estrutura econômica que surge com o novo 

público que passa a viver na cidade. Conforme Rolim (2006), 
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Uma outra vertente da análise do impacto econômico das 
universidades em uma região são os trabalhos que consideram o 
âmbito mais restrito do impacto sobre os fluxos de renda locais. Dito 
de outra forma os trabalhos que consideram o impacto sobre a 
demanda agregada regional. Esses trabalhos levam em conta os 
gastos realizados pelas universidades com o pagamento de 
professores e funcionários, as compras de material e toda a sorte de 
pagamentos realizados por elas sobre a economia da região em que 
estão instaladas. Para melhor visualização desses impactos é possível 
subdividi-los da seguinte forma: impactos sobre as famílias 
(acréscimos de rendas em decorrência de pagamentos diversos e dos 
efeitos multiplicadores decorrentes); impacto sobre os governos locais 
(aumento da arrecadação, mas também maior demanda sobre bens 
públicos de infraestrutura); impacto sobre as empresas locais 
(aumento da demanda, mas também concorrência no mercado de 
compra de fatores de produção) (ROLIM, 2006, p.4) 
 

Figura 2- IES Multimodais e multiescalares comprometidas regionalmente 

 

Fonte: Arbo & Benneworth, 2007 
 

Na Figura 2 podemos ver quais influências a universidade exerce sobre o 

espaço e onde ela poderá permitir a expansão, sendo a universidade uma empresa 

grande, ela está totalmente inserida no aspecto do desenvolvimento regional. Quando 

a universidade está inserida no contexto regional, a sua capacidade para resolver 

problemas e gerar conhecimento é muito maior em cidade de porte médio, onde a 

presença da população é muito mais ativa com a universidade. Explicando essa figura 

2, Baumgartner (2015) esclarece que 
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Algumas vezes podemos encontrar comunicações entre estas cidades 
e, em outros momentos, conflitos espaciais e culturais, com a 
construção de cotidianos (velocidades, costumes, gostos, 
deslocamentos, interesses) e identidades espaciais (que compõem a 
formação dos lugares) diferenciados entre os grupos dos moradores e 
da comunidade universitária. Em cidades pequenas e médias esta 
separação é muito mais evidente, em função do porte das mesmas, 
do que em cidades grandes, onde inclusive a constituição dos lugares 
ocorre em outras dimensões e várias cidades (em sentidos 
identitários/vividos) estão sobrepostas e acontecendo ao mesmo 
tempo: desta maneira, a “cidade universitária se torna mais uma entre 
várias. (BAUMGARTNER, 2015, p.100) 
 

Por isso, centros universitários e tecnológicos tendem a trazer investimentos 

tanto público como privado, e em Jataí podemos destacar a ampliação do Hospital 

regional com a nova ala do Hospital Universitário. Trata-se de uma integração ensino-

saúde-comunidade, parceria entre o poder público e a UFG (instituição de educação 

ligada à saúde), que garante a formação profissional dos alunos de graduação e 

residência em estabelecimentos públicos de saúde, como o Centro Médico Municipal. 

Como se trata de um novo programa político, a expansão universitária não foi 

totalmente concluída na cidade de Jataí, então cremos que outros objetos públicos ou 

privados ainda vão surgir. A criação de parques tecnológicos e centros culturais já 

constam como propostas políticas dos eleitos para a prefeitura. 

Em reuniões políticas entre a prefeitura e a universidade atuais podemos ver 

que a expansão e reestruturação do espaço ainda estão ativas. Uma notícia recente, 

divulgada no site da prefeitura diz que O prefeito de Jataí, participou nesta quinta-feira 

(09), de encontro com o Governador de Goiás, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 

em Goiânia, oportunidade em que foi anunciado o lançamento de três editais voltados 

ao fomento a parques tecnológicos, startups e micro e pequenas empresas de base 

tecnológica em Goiás, com recursos que ultrapassam 26 milhões de reais, viabilizados 

por um acordo de cooperação firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - Fapeg. Conforme publicação. 

Jataí já possui projeto de construção de um Parque Tecnológico, o Jataí Tech 

- que vem sendo estruturado numa parceria entre a Prefeitura, por meio da 

Superintendência de Ciência e Tecnologia e a Universidade Federal de Goiás – UFG, 

assim como uma incubadora de empresas, a Beetech e startups que já estão 

incubadas, e deverá inscrever projetos que sendo contemplados, proporcionarão 

avanço significativo em pesquisas e soluções tecnológicas para diversas áreas como 

agronegócio, saúde e meio ambiente que devem beneficiar a comunidade jataiense. 
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Dessa maneira, os avanços das instituições de ensino técnico e superior 

deverão estar no âmbito do planejamento urbano. Nesse sentido, Baumgartner (2005) 

diz que as universidades podem atuar, direta e indiretamente, no mercado imobiliário 

e contribuir para a avaliação e a criação de políticas urbanas e práticas para o 

desenvolvimento urbano e regional.  

As universidades participam diretamente do mercado imobiliário através das 

demandas por novas áreas, vinculadas à expansão de seus campi, ou mesmo pela 

renovação de áreas no seu entorno. 

Traçando um paralelo com o Plano Diretor de Jataí, lei 3.070 de 2010, ele 

embasa toda a teoria sobre o desenvolvimento conjunto de políticas públicas federais, 

com a ação da prefeitura na ajuda da construção do espaço urbano.  

 

§ 1º - O Plano Diretor Urbano de Jataí estabelece os princípios de 
desenvolvimento urbano e visa orientar as diversas atividades 
públicas e particulares objetivando o seu desenvolvimento de forma 
integrada e global. 
§ 3º - O Plano Diretor Urbano de Jataí tem como objetivo garantir o 
equilíbrio entre o crescimento demográfico/econômico e a qualidade 
de vida e bem-estar da população na área urbana definida nos seus 
limites de perímetro por lei específica e dividida em zonas de usos 
característicos, tendo como referência, além da Constituição Federal, 
a Lei n. 10.257, de 10 de Julho de 2001, que estabelece o Estatuto da 
Cidade. 
§ 4º - Entende-se como função social da cidade aquela que visa 
assegurar as condições gerais para o desenvolvimento da produção, 
do comércio e dos serviços e, particularmente para a plena realização 
dos direitos dos cidadãos como o direito à saúde, à educação, ao 
saneamento básico, ao trabalho e à moradia, ao transporte coletivo, à 
segurança, à informação, ao lazer e à qualidade ambiental e à 
participação no planejamento. 
§ 5º - Entende-se como função social da propriedade urbana aquela 
correspondente às atividades desenvolvidas em cada propriedade 
quando o uso e a ocupação de cada propriedade, seja de domínio 
público ou privado, respondem às exigências que cumprem a função 
social da cidade, consolidadas nas diretrizes do Plano Diretor Urbano 
e em conformidade com os dispositivos legais dele decorrentes. 
 

Na prática, iremos discorrer que as políticas de planejamento não foram 

efetivadas em sua totalidade, deixando em vários aspectos a população desamparada 

em termos de mobilidade e assistência social. 

Audiências públicas foram feitas, a fim de solicitar ônibus urbano para suprir 

as necessidades dos estudantes que não moram próximo ao campus do IFG-Jataí, 

uma obrigação do estado que não está sendo efetivamente cumprida. Quando os 

investimentos federais chegaram à cidade, poucas pessoas acreditavam na 

construção de novos campi, assim estes foram construídos e não houve aparato 

público planejado para essas localidades. 
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Não somente podemos enfatizar a entrada do REUNI e do PRONATEC na 

cidade, mas relacionamos as práticas de políticas públicas com o aumento 

populacional da cidade, tendo em vista que a população está aumentando como 

demonstrado na tabela 3 e a expansão urbana acompanha, e não foram vistas 

políticas de mobilidade urbana, segurança, educação entre outras no plano de 

governo.  

 

Tabela 3 – População de Jataí 2011 a 2015 

 

 

 

Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges, 2011 a 2015 – Estatísticas municipais. Org. Bruno 

Medeiros Santana, 2017. 

 

O crescimento populacional girou nesse período 5,5% demonstrando qiA 

inserção de uma grande política é importante em cidade de porte médio, além do 

público que irá trazer, a prefeitura poderá ter um olhar para o urbano diferente se não 

houvesse aquele aparato público como objeto de propensão das atividades que ali 

exerce.  

Como fator de analise, a estimativa da população vem crescendo em torno de 

mil pessoas anualmente, com uma política consolidada na educação como o (ENEM) 

e a independência da Universidade Federal de Jataí, projeto assinado em 2018, o 

numero de estudantes irá aumentar consideravelmente, isso irá impactar diretamente 

na densidade demográfica da cidade. 

 

 

2.2 NOVAS DINÂMICAS ECONÔMICAS 

 

As instituições de ensino são exemplo de funcionalidades nacionais e globais, 

onde podemos citar até sua função regional. Essas instituições exercem funções em 

diversos níveis e podem desempenhar várias delas no território. Sua capacidade de 

resolver problemas e trazer conhecimentos regionais e nacionais é de suma 

importância para a cidade. O impacto que essas unidades de ensino podem trazer 

para toda região, como hospitais universitários, parques culturais e indústrias, podem 

modificar a dinâmica econômica da região, potencializando seu desenvolvimento.    

População 2011 2012 2013 2014 2015 

Estimativa 91.468 92.486 93.801 94.934 96.045 
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Com a implementação do REUNI e do PRONATEC na cidade de Jataí, 

ocorreu como consequência imediata a construção ou reformulação de novos objetos 

geográficos. Em uma sistematização, o consumo econômico contrai para si uma 

centralidade econômica na cidade de Jataí, onde devemos observar a dinâmica 

intraurbana e a importância da produção no espaço de Jataí, essas dinâmicas terão 

implicações na estruturação e na reestruturação da cidade. 

Além do desenvolvimento de bairros no entorno da Universidade Federal de 

Goiás e do instituto Federal de Jataí, podemos relatar uma grande especulação do 

solo urbano e nos imóveis que ficam em áreas próximas às instituições de ensino. 

Ainda podemos observar que as ações de especulação não são promovidas 

somente por grandes empresas de terrenos, elas também são praticadas pela 

população local que aproveita a chegada dos estudantes, para aumentar os preços 

dos aluguéis e vendas das casas, segundo relata a própria população. 

Sabemos que essas mudanças não são só em um setor especifico, elas 

ocorrem em vários setores da atividade econômica, além de ocorrer nas atividades 

cotidianas realizadas pelos cidadãos da cidade.  

Não podemos dizer que a cidade passará de um polo agroindustrial para uma 

cidade de serviços ou universitária, mas podemos observar na rede urbana que houve 

modificações importantes após o período da implementação dos programas 

educacionais. 

Padrões comerciais encontrados somente em cidades grandes passam a 

fazer parte da paisagem urbana. Como o público de imigrantes, que são formados por 

estudantes, técnicos e professores, em sua grande maioria oriunda das cidades 

metropolitanas, o comércio da cidade precisou se reformular para atender o novo tipo 

de público presente na cidade.  

Com aumento da renda da população, principalmente desses servidores 

públicos federais, o tipo de comércio oferecido passa a sofrer mudanças. Essas 

mudanças vão ser perceptíveis em todos os níveis sociais. Nessa ideia Santos (2008) 

descreve: 

 

A presença de uma população numerosa passa ser benéfica na 
medida em que assegura a escala que permite a existência de certos 
tipos de fabricação[...]. Quanto menor for a porcentagem das compras 
de produtos de subsistência que a cidade realiza fora da região ou no 
estrangeiro, tanto maior será sua influência na região que a circunda. 
(SANTOS, 2008, p.81) 
 

Ampliando o nível da renda da população e os avanços no processo de 

reestruturação espacial no processo de crescimento, propiciam a mudança e 
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ampliação do mercado interno, assim esse desenvolvimento contribui para outros 

setores da economia, onde podemos citar a infraestrutura como saneamento e o 

avanço da construção civil e o setor de serviços, com ampliação nas áreas financeiras, 

saúde e informática. De olho nessa mudança econômica, os bancos mostrados no 

gráfico 1 aumentaram suas agências, a fim de se adequarem à nova realidade local. 

 

Gráfico 1- Agências bancárias de Jataí 

Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges, 2011 a 2015 – Estatísticas municipais. Org. Bruno 
Medeiros Santana, 2017. 

 

O aumento na demanda por bancos surge do fator essencial o qual a cidade 

está vivendo, e nesse sentido podemos citar a transferência bancária de recursos 

pelos pais dos alunos. A abertura de novos cursos traz a solicitação de novas bolsas 

de estudos, assim dependendo das instituições financeiras para o pagamento, e o 

aumento da população assalariada aumenta uma linha de crédito. Harvey (2010) 

explica que as grandes empresas de crédito estão visando o lucro com juros, o que 

veremos mais à frente é a concessão de linha de crédito para habitação sendo inflada 

por esses novos usuários.  

Assim o aumento das instituições que oferecem esse serviço, também pode 

ser observado na cidade. Para Carlos (2001), 

 

A produção espacial realiza-se no cotidiano das pessoas e aparece 
como forma de ocupação e/ou utilização de determinado lugar num 
momento específico. Do ponto de vista do produtor de mercadorias, a 
cidade materializa-se enquanto condição geral da produção 
(distribuição, circulação e troca) e nesse sentido é o locus da produção 
(onde se produz a mais-valia) e da circulação (onde esta é realizada). 
Assim entendida, a cidade é também o mercado (de matérias-primas, 
mercadorias e de força de trabalho); as atividades de apoio à produção 
(escritórios, agências bancárias, depósitos, etc.) (CARLOS, 2001, 
p.46) 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2014 2015

Agências Bancárias - TOTAL



57 

 

 

 

As novas dinâmicas da economia de Jataí caracterizam-se pela 

internacionalização e a universalização da informação, que foi dada a partir da entrada 

do polo agroindustrial, trazendo consigo uma economia globalizada voltada para o 

agronegócio. 

Com a entrada desse novo público universitário no espaço urbano de Jataí, 

podemos assistir uma proliferação de produtos, marcas e serviços urbanos, antes 

vistos somente em cidades grandes.  

A população natural de Jataí até o momento não possuía um acesso fácil a 

esse tipo de serviços e marcas. Dessa maneira, com a entrada de um fluxo grande de 

pessoas vindo em busca de trabalho, estudo entre outros, trazem consigo hábitos e 

costumes.  

Essa mudança é percebida como uma reestruturação do espaço urbano e das 

funções urbanas, transformando Jataí de uma cidade pequena para uma cidade de 

porte médio. Bessa (2005): 

No que diz respeito ao desenvolvimento das atividades econômicas, 
convém apontar que a ampliação dos papéis das cidades tem como 
determinante a sua transformação funcional, seja pela 
refuncionalização das funções preexistentes, seja pela criação de 
novas funções, ambas associadas às atividades industriais, de 
comércio e de serviços. Tais cidades passam, dessa maneira, a 
abrigar variadas formas de capitais, inclusive com a entrada de capital 
internacional, sugerindo maior articulação com os circuitos do 
capitalismo mundial, à medida que representam novas áreas de 
atração de investimentos internacionais; e a demandar serviços 
especializados que incorporam os últimos avanços tecnológicos, a 
exemplo dos serviços de consultoria, propaganda, financeiros, dentre 
outros. Consequentemente, ampliam a oferta de emprego, sobretudo, 
de trabalho qualificado, transformando-se em cidades altamente 
competitivas (BESSA, 2005, p. 274-275)  
 

Com avanço da economia, os postos de trabalho tendem a aumentar, e 

podemos perceber que esse aumento é constante, durante toda a implementação dos 

programas, onde podemos destacar na tabela 4 o aumento da empregabilidade na 

construção civil e nas novas ofertas de empregos em termos gerais. 

 

Tabela 4 – Admitidos em emprego nos anos de 2011 a 2015 

Empregos 2011 2012 2013 2014 2015 

Construção Civil 993 1.364 1.452 1.205 725 

Comércio 3.222 3.239 3.475 3.176 2.635 

Serviços 2.410 2.872 2.711 2.988 2.739 

Admitidos-Geral 11.182 11.587 11.658 11.522 9.532 

Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges, 2011 a 2015 – Estatísticas municipais. Org. Bruno Medeiros 
Santana, 2017. 
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O grande aumento, especificamente na construção civil, é diretamente 

relacionado com o crescimento demográfico da cidade, assim não só vai aumentar 

um ponto específico, mas acompanhará todo o crescimento econômico. Por isso o 

estudo dos fatores de expansão e modificação econômica da cidade deve levar em 

conta os investimentos regionais e os movimentos de grandes capitais econômicos, 

quando no nosso estudo utilizamos o REUNI e o PRONATEC como investimentos na 

cidade.  

No Gráfico 2 podemos perceber que na época de inclusão dos projetos na 

cidade, houve crescimento no desenvolvimento municipal, dessa forma podemos 

perceber que a cidade estava em crescimento por outros atores espaciais. 

 

Gráfico 2- Índice de Desenvolvimento Municipal 

Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges, 2012 a 2016 – Estatísticas municipais. Org. Bruno 
Medeiros Santana, 2017. 

 

Clesp (2004) é enfática ao dizer que a redefinição e reestruturação interna das 

cidades resultam em novos fluxos que se estabeleceram e se intensificaram no 

espaço urbano, assim a instalação de novos pontos comerciais trouxe uma 

perspectiva diferente para a população que estava inserida nessa realidade. Em uma 

visão regional, Anacker e Altrock (2008) apontam que 

 

o papel das universidades como veículo para o desenvolvimento 
regional tem sido discutido intensamente sob o que se denominou 
terceiro setor: universidades são chamadas para cooperar com vários 
agentes e promover a transferência de tecnologia e inovação para 
diversos campos (...) o papel da universidade como um veículo para o 
desenvolvimento urbano (ou redesenvolvimento) é um tópico 
novo.(ANACKER e ALTROCK, 2008, p.40) 
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Em uma fase da economia em expansão, a cidade, conforme Santos (2008), 

começa a adquirir um papel nitidamente positivo, a partir do momento em que a 

população, seja por volume de renda ou hábitos do consumo, começa a exigir vários 

meios comerciais a maior produtividade, através de diferentes estimulantes. A cidade 

precisa mudar para o público presente que movimenta essa economia. 

 Pensando nessa evolução, a partir de 2011 a sociedade foi inserida em um 

novo patamar econômico. As compras por produtos importados e a busca por 

entretenimento como cinema e alimentação, ocorria em sua maior forma, na cidade 

próxima, em Rio Verde, a 85 km de Jataí.  

Com o desenvolvimento econômico, Jataí passa a receber opção de marcas 

e modelos nacionais e internacionais e a cidade está inserida no mercado global, 

podendo usufruir de comidas estrangeiras, marcas de vestuário internacionais, carros 

importados entre outros benefícios. Dessa forma, 

 

[...] o modo de produção organiza, produz, ao mesmo tempo que 
certas relações sociais, seu espaço (e seu tempo). É assim que ele se 
realiza, posto que o modo de produção proteja sobre o terreno estas 
relações, sem, todavia, deixar de considerar o que reage sobre ele. 
Certamente, não existiria uma correspondência exata, assinalada 
antes entre relações sociais e as relações espaciais (ou espaço-
temporais). A sociedade nova se apropria do espaço preexistente, 
modelando anteriormente; a organização anterior se desintegra e o 
modo de produção integra os resultados (LEFEVBRE, 1981, p. 8) 

 

A construção do shopping center na cidade, em 2011, marca essa nova virada 

de hábitos econômicos da cidade. Em um trabalho conjunto entre a prefeitura e 

empresas privadas, no dia 15 de março de 2011, a construção foi iniciada em um 

projeto avaliado em 30 milhões de reais, com espaço para 62 duas lojas e gerando 

130 empregos diretos e 80 indiretos na construção. Carlos (2011) trabalha com o fator 

que o capitalismo pode expandir a produção espacial e social, penetrando em toda a 

sociedade, incorporando todas as atividades do homem e redefinindo-se sob a lógica 

do processo de valorização capital – o espaço tornado mercadoria. 

 

 A própria reorganização espacial das atividades econômicas voltadas 
à comercialização de bens e serviços acabou por reforçar esse 
processo de reestruturação. A expansão de redes de varejo, 
supermercados e hipermercados, além dos shopping centers e as 
franquias a eles associados, tendo por lócus esses territórios, 
estabelece outro fator na constituição dos novos papéis paras a cidade 
de porte médio. (SPÓSITO, 2001, p. 632-633) 
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 Na Figura 3 podemos ver a construção do Shopping center, antes de 2011 a 

população viajava cerca de 83km para poder frequentar um shopping e um cinema, 

empresários convencidos do potencial da cidade de Jataí começam a construir esse 

empreendimento. 

 

Figura 3 – Construção do Shopping Center de Jataí - 2011 

Fonte: Prefeitura de Jataí - 2011 

 

 Já na Figura 4 podemos observar a modificação do espaço urbano, com uma 

estrutura montada e formada do shopping center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

Figura 4 – Shopping Center de Jataí - 2017 

 

 

 

 

Fonte: Bruno Medeiros Santana – 2017 

 

O acesso às marcas internacionais traz consigo uma mudança social na 

cidade. As modificações econômicas realizadas em Jataí geraram uma nova cultura 

de consumo da sociedade. Em decorrência desse fato, o espaço urbano transforma-

se em um dos objetos importantes e estimulantes de várias outras ações do capital 

no espaço urbano, e nesse sentido, teremos a geração de problemas de exclusão 

socioespacial. Os novos moradores, por possuírem maior poder aquisitivo, passarão 

a aquecer o mercado local gerando um considerável efeito inflacionário nos preços. 

 A globalização tem ocasionado mudanças estruturais originadas nas 

transformações da base econômica, surgindo a polarização da estrutura social e o 

aumento das desigualdades de renda. 

Assim, conforme Santos (2003), existem dois circuitos de consumos que são 

linhas de produção tradicionais e modernas, ou seja, existia em maior número o setor 

tradicional de pequenos comércios, artesanatos, comércio de rua, comércio de vendas 

a preço baixo, cuja qualidade do produto é inferior ao mais moderno ou de marca. 

Um comércio voltado para a população rural que era em grande parte 

movimentadora da economia local. Já o circuito moderno possui padrões fechados 

com uma ligação muito mais ampla com o mundo globalizado, possui referenciais 

comerciais mundiais, venda rápidas e diretas para públicos específicos. Para Spósito 

(2009):  
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Identificar a cidade como o ambiente de novas práticas socioespaciais, 
marcadas pela fragmentação, pela seletividade socioespacial e 
justificadas pelo espectro da (in)segurança urbana, a urbanização é, 
ela mesma, um atalho para a negação da própria cidade. (SPÓSITO, 
2009, p.50) 
 

Quando ocorre essa renovação no sistema de consumo, a população que não 

teria acesso a opções comerciais, onde podemos citar a introdução de lazer, como 

cinema e comidas estrangeiras, entre outras lojas de marcas, como brinquedos e 

vestuário, Santos (2003) afirma que a população de baixa renda, por meio de crédito 

chega a consumir muito mais do que permite seu salário. Santos (2001) cita como 

efeito demonstração, a inclinação dos pobres no sentido de consumir da mesma 

maneira que os ricos. A introdução de novos objetos comerciais em uma cidade de 

porte médio foi capaz de mudar os costumes de uma cidade que era voltada ao 

agronegócio.  

No Mapa 3 iremos observar onde estão os serviços especializados 

estrangeiros distribuídos no território urbano da cidade. 
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Mapa 3 – Serviços especializados estrangeiros - 2017 

Fonte:Bruno Medeiros Santana – 2017 

 

Com o aumento dos empregos, serviços e a alta da economia da cidade, a 

evolução econômica da sociedade é vista em números crescentes tanto no aumento 

de renda da população quanto no crescimento do Produto Interno Bruto como 

demonstrado na Tabela 1 do município, por isso o aumento no uso de serviços 

comerciais de empresas e administração pública aumentou cerca de 25,7%, segundo 
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a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Instituto Mauro Borges de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos - Segplan/IMB.  

O Estado tem grande importância na criação de novas estruturas urbanas ou 

na modernização das antigas, e para que a dinâmica econômica tenha uma tendência 

de crescimento, na implantação do programa educação na cidade, em 2011, a 

prefeitura de Jataí investiu cerca 48,5% a mais do que no ano anterior (2010) em 

despesas de urbanização da cidade, evidenciado na tabela 5.  

 

Tabela 5 – Despesas com projeto de urbanização de Jataí 2010 a 2014 

Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges, 2011 a 2015 – Estatísticas municipais. Org. Bruno 
Medeiros Santana, 2017. 

 

Conforme veremos no próximo capitulo, os investimentos feitos pela prefeitura 

não foram suficientes para suprir as necessidades desses novos moradores 

estudantis, e toda a estrutura necessária que uma universidade precisa.  

Uma obra de urbanização de destaque que começou em 2011 e teve sua 

inauguração em 2014, que foi de suma importância para o desenvolvimento da 

economia de Jataí, foi a duplicação da BR-060 – esta obra liga Jataí às principais 

cidades do centro-oeste (Goiana e Brasília), além de movimentar a economia e o 

desenvolvimento da cidade.  

A facilidade no acesso a Jataí é modificada com a conclusão dessa obra, 

trazendo assim a possibilidade de locomoção mais rápida de imigrantes de regiões 

não muito próximas, viabilizada através da duplicação da rodovia. Conforme dados do 

DNIT esta foi uma obra orçada em 1 bilhão de reais, o governo federal duplicou cerca 

de 300km de rodovia, ligando o sudeste goiano às principais capitais do Centro Oeste.  

Em uma matéria publicada na Folha do Sudoeste em 2014, o atual prefeito 

declarou “Em seu discurso, o prefeito de Jataí lembrou do tempo em que para ir a 

Goiânia, os jataienses tinham de passar por Aparecida do Rio Doce, por causa do 

estado precário da BR-060 na época. Destacou o potencial do sudoeste goiano, em 

especial Jataí e a importância desta rodovia duplicada para a economia de toda região 

[...] já o deputado estadual Daniel Vilela disse que a duplicação da rodovia é a 

consolidação de um sonho, também destacou o potencial econômico da região e que 

esta obra vai melhorar a logística no escoamento da produção [...] Em sua fala, o 

Urbanização 2010 2011 2012 2013 2014 

Despesas (R$) 23.437.118 41.491.076 48.010.795 35.076.585 29.135.989 
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ministro Passos destacou a importância da duplicação da BR 060 para a economia do 

estado, em termos de logística e infraestrutura”. Smith (1999) descreve sobre: 

 

Quando o desenvolvimento econômico se volta para dentro, rumo à 
diferenciação interna profunda do espaço geográfico, a dimensão 
espacial da contradição não se torna apenas aparente; torna-se mais 
real quando o espaço é atraído para perto do núcleo do capital. Do 
mesmo modo, as crises desenvolvidas no sistema geral da produção 
capitalista têm-se manifestado cada vez mais diretamente e 
visivelmente. (SMITH,1989, p. 137) 
 

A evolução dos processos econômicos é considerada como a reestruturação 

do espaço, serviços técnicos e especializados como mostrado anteriormente podem 

completar a dinâmica econômica da cidade. Nesses aspectos apresentados, as 

mudanças no espaço social e geográfico vão ao encontro das ideias que estamos 

expondo na dissertação.  

Para contextualizar, Lencioni (2008) menciona que as transformações 

espaciais mudam as condições de vida da população local 

 

[..] as formas atuais da transformação dos lugares, das condições de 
vida de seus habitantes, das estruturas da produção de bens e de 
serviços anunciam uma nova época, uma novidade radical na história 
da civilização: uma mudança na modernidade (LENCIONI, 2008, p. 
52).   

 

Em grandes cidades, esses centros educacionais já têm um impacto grande, 

quando localizados em um setor ou bairro da cidade; já em cidade de porte médio, a 

UFG e IFG-Jataí terão um impacto em toda cidade e na região, o que irá necessitar 

da prefeitura outras estratégias de gestão e planejamento.  

Como mostramos, o efeito dessa transformação na economia da cidade irá 

desencadear outros processos que estão relacionados à economia. O 

desenvolvimento econômico não será suficiente para desenvolver integramente o lado 

social ou cultural, nem mesmo a integração da sociedade com a universidade, 

partindo assim que a universidade terá que promover encontros, para diminuir essa 

distância. Assim Baumgartiner (2015): 

 

[...] cidades médias e pequenas onde se instalam campi universitários 
(em função das características do processo de produção do espaço 
na esfera destas cidades) existem ou coexistem duas cidades 
“diferentes” que não caminham completamente juntas: a cidade e a 
cidade da universidade. (BAUMGARTNER, 2015, p.100) 
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A diferença na produção espacial a partir das mudanças de reestruturação irá 

afetar mudanças de reestruturação fora do centro que está modificando, assim, 

passará também a modificar as regiões distantes do centro, onde o comércio já está 

oferecendo serviços para estudantes, como xerox, academias, áreas de lazer 

(campos de futebol), Lan houses, serviços de internet cabeada em bairros que só 

tinham sinais a rádio.  

 

 Os impactos gerados pela implantação de uma universidade em uma 
região ocorrem nas áreas: demográfica, política, econômica, de 
infraestrutura, cultural, educacional, de atração de investimentos e de 
aspectos sociais. Esses efeitos relacionam-se direta ou indiretamente 
e sofrem a influência do nível de desenvolvimento e crescimento das 
instituições (GARRIDO-YSERTE E GALLO-RIVERA, 2010; HOFF et 
al., 2011). 
 

Assim as mudanças na dinâmica da economia serão vistas em todo território, 

às vezes próximas aos objetos de modificação, às vezes longe, somente depois da 

entrada de tipo específico, essa mudança passa a ocorrer mais intensamente em 

áreas fora da região de alcance. 

 

 

2.3 NOVAS DINÂMICAS IMOBILIÁRIAS  

 

A região na qual os centros educacionais superiores se instalam precisa de 

um local para desenvolver suas atividades, e, em Jataí, esses campis estão 

distribuídos em vários pontos da cidade, demandam também moradia para 

estudantes, professores e técnicos que venham morar na cidade. Induzem 

indiretamente vários desejos que trazem essa população que irá mudar para a cidade, 

como cultura, lazer e moradia. Nessa visão, a produção do espaço fica por conta dos 

agentes imobiliários que estão presentes em todo território. 

A dinâmica imobiliária e a segregação espacial, após a expansão dos centros 

educacionais técnicos e superiores em Jataí, demonstraram-se cotidianas na cidade 

após o período de 2011. A ampliação do número de alunos vindo de outras regiões 

do Brasil desencadeou um aumento em todos os setores imobiliários, relacionados 

sempre à valorização dos terrenos.  

Como veremos na Tabela 6 a expansão do mercado de aluguéis e o aumento 

dos valores de vendas de casas e terrenos mostram como a especulação imobiliária 

traz consequências imediatas para os estudantes, técnicos e professores que mudam 
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para a cidade. Uma vez que irão pagar mais caro para morar em bairros centralizados 

ou mesmo periféricos. 

Por essa razão, estudar os impactos que a universidade e o instituto federal 

trouxeram para a cidade é importante, e um viés que vamos explorar será a dinâmica 

imobiliária.  

Mostraremos que o papel desses centros educacionais técnicos e superiores 

no desenvolvimento imobiliário de Jataí é e será de suma importância para estudos 

posteriores, e para desenvolvimento de políticas para habitação. Um estudo para 

implementação pela universidade de residências universitárias, providas pela própria 

universidade se faz necessário, visto que Jataí possui uma quantidade significativa de 

estudantes.  

Para isso, importantes objetos e ações imobiliárias praticadas somente em 

grandes cidades, passam a ser cotidianos na cidade de Jataí, e nesse aspecto, um 

ponto de destaque é a especulação imobiliária. 

  Antes essa especulação era somente praticada em grandes cidades, após a 

entrada da universidade e o desenvolvimento econômico regional, essa ação passou 

a ser comum mesmo em cidades de pequeno ou médio porte.  

Dessa forma, podemos descrever que as ações de políticas públicas tendem 

a valorizar o espaço ao seu redor, com nossos estudos, observamos que os espaços 

de terrenos e casas próximos à região central onde estão localizados os aparatos 

educacionais, valorizaram no período de 2011 a 2015 uma variação de até 125%, 

conforme dados do PNAID (2015) na cidade de Jataí. Nesse contexto, Santana (2012) 

afirma: 

 

Esse aquecimento também se dará no mercado imobiliário, fazendo 
com que haja o crescimento de atividades especulativas que irão 
“expulsar” as populações locais e com menor poder aquisitivo. Este 
fato gera, também, uma maior valorização das casas e terrenos no 
entorno da UFRB, além do surgimento de novos serviços. (SANTANA, 
2012, p.48) 
 

Onde há desenvolvimento urbano o fator segregação é muito presente nesse 

processo, portanto ao analisar a dinâmica imobiliária que está acontecendo em Jataí, 

observamos diretamente a modificação das moradias e a venda de lotes 

centralizados. 

Esses espaços eram muitas vezes ocupados por famílias de menor poder 

aquisitivo (IBGE, 2010), vendo a oportunidade de vender seus lotes por um preço alto, 

optaram pela venda, mudando para bairros novos ou periféricos. Muitos usaram da 
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política governamental “Minha Casa Minha Vida” para se mudar para novos bairros. 

Sendo assim, são obrigados a se distanciar do centro, morando em áreas periféricas 

da cidade e de baixo poder aquisitivo.  

Santos (2009) cita que a segregação remete ao termo separação e 

indiretamente a afastamento e privação. O que é observado é a oportunidade que 

essa população está tendo para vender suas casas ou terrenos a um valor alto, casa 

essas que serão usadas para moradia compartilhada de estudantes, ou a modificação 

em vários apartamentos, que serão alugados para os estudantes, técnicos e 

professores. 

Para Sposito (2016), umas das mudanças mais importantes no processo de 

reestruturação do espaço urbano é a redefinição do papel dos centros urbanos. Em 

Jataí alguns pontos comerciais centrais viraram alojamento para estudantes, como 

demonstrado nas figuras 5 e 6, assim fica demonstrado que a reconfiguração espacial 

de Jataí ocorre.  

 

Figura 5 – Ponto comercial em frente à Universidade (UFG-Riachuelo) - 2011 

 

Fonte: Google Earth – 2011 
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Figura 6 – Habitação estudantil em frente à Universidade (UFG-Riachuelo) - 2017

  
Fonte: Bruno Medeiros Santana – 2017 

 

Corrêa (2006) destaca que a reestruturação pode ser manifestar de diferentes 

modos em razão de suas demandas e de suas contradições, e por intermédio de 

diversos agentes, criando novos núcleos urbanos em áreas que passam a integrar o 

espaço, e a inserção de políticas que transformam o tipo de cidadão que irá habitar 

aquele espaço, estimulam indiretamente as novas criações de objetos geográficos. 

Sposito (2016) traz uma visão sobre esses empreendimentos: 

 

Esses empreendimentos geram segmentação e seletividade 
socioespaciais, e, alguns casos chegando a ser uma das 
condicionantes de processo de segregação socioespaciais, porque 
reforçam ou radicalizam as logicas de separação social do uso 
residencial do espaço urbano. Eles são produzidos para atender 
certos estratos sociais, conforme determinado padrão de consumo, e 
geram práticas espaciais novas. (SPÓSITO, 2016, p.76) 

 

A inserção e a criação desses objetos casa e kit’s são atribuídas de finalidade 

e conteúdo para um determinado público. Os objetos presentes ocupam uma força 

para produzir e determinar outros objetos que estão inseridos no espaço e, Santos 

(2003) contextualiza que as coisas podem adquirir força que normalmente não 

possuíam anteriormente. 

Esse processo da dinâmica imobiliária e sua segregação após a inserção do 

PRONATEC e o REUNI, estamos descrevendo como a reestruturação urbana 

acontece e essa reestruturação não está presente somente no centro da cidade, ela 

está em vários bairros. No centro é mais comum pelo fato da localização dos serviços 
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essenciais, mas podemos destacar em outros pontos. Bairros antes com pouca 

infraestrutura passam a ser valorizados com a entrada de repúblicas estudantis e 

quitinetes voltadas para estudantes.  

Com a inserção desses jovens em bairros periféricos a relação entre centro e 

periferia passa a ter outro significado, visto que a caracterização e a mobilização dos 

novos moradores podem trazer a inserção cultural e dinâmica espacial para o território 

e a melhoria dos aparatos públicos de convivência social, conforme figuras 7 e 8. 

 

Figura 7 – Praça no Bairro Vila Fátima - 2011 

Fonte: Google Earth - 2011 

 

Figura 8 – Praça revitalizada no Bairro Vila Fátima - 2017 

Fonte: Bruno Medeiros Santana – 2017 

 

A praça demonstrada na figura 7 é rodeada de habitação estudantil e com 

essa inserção espaços públicos tendem a ganhar infraestrutura mais rápido. Na figura 
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8 pode-se perceber o uso do espaço pelos estudantes para a prática de atividade 

física, o que faz com que a população residente também adote a praça para o 

desempenho dessas atividades. 

Com a pesquisa de campo podemos observar a evolução dos preços na 

tabela dos aluguéis praticados nas zonas centrais e periféricas da cidade de Jataí. 

Essa movimentação dos alunos para a periferia ou áreas não centrais, é comum pelo 

fato da grande diferença de preços praticados; em uma breve análise podemos ver a 

ascensão e a diferença entre bairros dos preços dos aluguéis dos anos de 2011 a 

2015. Nesse quadro levamos em consideração habitações de 1 quarto -quitinetes. 

 

Tabela 6 – Evolução dos aluguéis em R$ (2011 a 2015) 

Habitação 2011 2012 2013 2014 2015 

Áreas Centrais 350 400 500 600 850 

Não centrais 200 300 330 400 450 

Fonte: Imobiliária .Org. Bruno Medeiros Santana, 2017. 

 

Com o valor das habitações mais baixo do que os praticados em áreas 

centrais, as áreas periféricas ou não centrais de Jataí passam, após 2011, a receber 

um grande número de estudantes, o que elevou a quantidade de quitinetes estudantis 

nesses bairros. Como a política de expansão ainda não foi completada, a tendência é 

que o número de pensionatos, quitinetes e repúblicas aumentem, mais uma vez 

reestruturando outros espaços da cidade. Demonstrado na Figura 9. 

Figura 9 – Anúncio de moradia estudantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fonte: Bruno Medeiros Santana – 2017 

O estudante que não consegue alugar residência próxima ao campus irá 

depender do transporte público ou de empresas de moto-táxi ou táxi, que ainda são 
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serviços muito deficitários na cidade. Mas mesmo assim os estudantes movimentam 

a economia nesses setores de mobilidade urbana.  

O interessante nesse momento é identificar as localizações e as formas dos 

objetos urbanos produzidas no período de 2011 a 2015 que vêm reestruturando a 

cidade de porte médio que é o objeto deste estudo. Esses objetos urbanos distinguem-

se fortemente em função do perfil dos moradores e da localização, como demonstrado 

no Mapa 4. 

 

Mapa 4 – Localização dos Residenciais Estudantis - 2017 
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Não podemos desconsiderar os professores e técnicos que também mudaram 

para Jataí e possuem uma renda um pouco maior, logo têm o poder de escolher os 

bairros que vão morar. Esse público também influencia diretamente na segregação 

urbana. 

Esses empreendimentos geram segmentação e seletividade socioespaciais, 

e, em alguns casos chegando a ser uma das condicionantes desse processo porque 

reforçam ou radicalizam as lógicas de separação social do uso residencial do espaço 

urbano. Eles são produzidos para atender certos estratos sociais, conforme 

determinado padrão de consumo, e geram práticas espaciais novas. Sposito (2001) 

 

O aumento do mercado de trabalho para aqueles que têm melhor 
formação intelectual e profissional significa, para essas cidades, uma 
ampliação da capacidade de consumo em seu mercado, nesse caso 
definido na escala local, tendo em vista que são, agora, lugar de 
moradia de segmentos socioeconômicos de maior poder aquisitivo 
(SPOSITO, 2001, p. 630-631). 
 

Em uma pesquisa constatamos que o uso de repúblicas estudantis em áreas 

centrais o valor de um dormitório chega a 350 reais com água, luz e internet. Esse 

valor comparado com um quarto com dormitório individual chega a ser 75% mais caro 

na mesma área. Isso vai demonstrar que quem tem maior poder aquisitivo tende a 

alugar quartos individuais. 

 Evidencia-se, assim, que as quitinetes deveram ser com acabamento melhor, 

agregando maior valor ao bem alugado. Assim a população da classe trabalhadora da 

cidade não consegue alugar esses imóveis mais centrais, visto que o salário base na 

região varia em torno de 1.250 reais. 

Silva (2009) destaca essa interação: 

 

As atividades econômicas com maior dinâmica privilegiaram os locais 
com melhor infraestrutura para sua instalação. Dentro dessa mesma 
lógica, a capitalista, as pessoas com maior poder aquisitivo residirão 
em lugares que atendam suas “necessidades”. Locais “perdem” e 
“ganham” valor. As áreas, tanto residenciais como comerciais, são 
produzidas para atender os interesses da classe dominante, tanto 
local quanto globalmente. (SILVA, 2009, p.116) 

 

Com o aumento da população assalariada de um alto poder aquisitivo, e 

olhando o potencial da cidade principalmente a nova população de médio e alto poder 

aquisitivo, condomínios verticalizados e de alto padrão (vide figura 10) e condomínios 

com conceito sustentável surgiram em toda a cidade. O aumento desse público não 

muda somente o padrão de consumo, amplia também o tipo de residência que essa 
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população necessita. Harvey (2012) pontua a ação do capitalismo na urbanização 

imobiliária: 

 

A produção do espaço em geral e da urbanização em particular tornou-
se um grande negócio no capitalismo. É um dos principais meios de 
absorver os excessos de capital. Uma proporção significativa da força 
de trabalho total global é empregada na construção e manutenção do 
ambiente edificado. Grandes quantidades de capitais associados, 
geralmente mobilizados sob a forma de empréstimos a longo prazo, 
são postos em movimento no processo de desenvolvimento urbano. 
(HARVEY, 2012, p. 137): 

 

 

Figura 10 – Verticalização de condomínios de alto padrão - 2011 

Fonte: Google Earth – 2011 

 

Contudo, é necessário observar que quando um determinado agente de um 

diferente poder aquisitivo diferente do que está acostumado em um determinado 

espaço que não é original, a mudança poderá afetar todo o bairro ali presente. Por 

isso, as atividades ali praticadas podem sofrer alterações. A verticalização passa a 

ser presente na configuração urbana, tanto para altos padrões como para residências 

estudantis.  

Algumas famílias que venderam seus lotes centralizados passam a fazer parte 

de uma sociedade que está segregada a pontos extremos da cidade, com culturas 
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diferentes, hábitos não praticados no centro da cidade e a dificuldade no acesso aos 

centros de lazer e trabalho. 

O que podemos perceber com a pesquisa de campo que a cidade está 

passando por uma reformulação urbana, mas não há uma dependência econômica, a 

função urbana “expansão da universidade”. Podemos perceber que os polos 

educacionais federais são uns dos grandes empregadores da cidade, mas a economia 

da cidade tem outros motores econômicos.   

Portanto saber de onde veio esses imigrantes conhecer as políticas 

governamentais que trouxeram essa grande movimentação para a cidade se faz 

importante para contextualizar a pesquisar. No próximo capitulo, mostraremos como 

o programa educacional se desenvolveu na cidade, quais a principais localidades dos 

imigrantes através de mapas. 
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3 REUNI E PRONATEC NA RECONFIGURAÇÃO URBANA  
 

Uns dos objetivos dessa pesquisa constituem saber como o espaço urbano 

se reconfigurou com a entrada de uma política pública, para isso precisamos entender, 

quais são essas políticas e sua estrutura.  

Importante destacar que a política de expansão educacional em Jataí, se deu: 

aumento de cursos, realização de obras de infraestrutura, concursos púbicos, compra 

de material didáticos e laboratoriais, entre outros pontos que iremos destacar. 

 Importante salientar que as instituições de ensino já existiam antes dos 

programas, com estrutura física e cursos e professores e técnicos. 

 Para entender essa expansão vamos tratar dos aspectos históricos que 

trouxeram a universidade e o Instituto Federal para Jataí. 

Essa parte histórica será importante pois iremos destacar alguns atores 

espaciais importantes para a reconfiguração espacial no período da pesquisa, pois 

investimento financeiros sempre geram especulações e interesses dos políticos da 

região. 

 

3.1 IMIGRANTES NA RECONFIGURAÇÃO URBANA   

 

Analisar uma cidade é que propriamente dita como cidade do agronegócio é 

um grande desafio, pois paradigmas e características estão enraizadas na cultura e 

no ponto central da cidade. 

A transformação do espaço urbano na cidade a partir da entrada e avanço 

educacional é notória na passagem urbana como já mostrado no capítulo anterior. 

Conversar com a história educacional do estado do Goiás, e a história e evolução da 

educação em Jataí se faz necessário, para entender porque a cidade se tornou foco 

dessa pesquisa. 

 Além de ser contemplada com níveis de ensino federal diversos (UFG, IFG), 

Jataí ainda possui uma Universidade Estadual (UEG). As criações desses campos 

influenciaram diretamente a formação e expansão tanto do ensino técnico como 

universitário, em toda rede formada no sudoeste goiano. Baldino e Dourado (2001) 

descreve esse fato: 

 

A educação superior de Goiás, do mesmo modo como em outras 
regiões do país, encontra-se intimamente ligada à história do Estado 
e às modificações estruturais e conjunturais desencadeadas pelas 
políticas públicas. As primeiras iniciativas de criação de IES em Goiás 
se justificavam pela necessidade de desenvolvimento e modernização 
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do Estado, assim como nas relações travadas em seu interior 
(BALDINO, 1991; DOURADO, 2001a). 
 

Nessa perspectiva, a expansão do ensino federal da capital Goiânia para 

outras cidades do interior do estado de Goiás, visa contribuir para a manutenção das 

forças produtivas de trabalho, beneficiar empresas e a sociedade que estão 

descentralizadas do eixo Brasília – Goiânia, que são polos educacionais no Centro 

Oeste.  

A entrada dos centros educacionais técnico e superior em Jataí, gera uma 

população capacitada e qualificada para as funções que são demandas no sudoeste 

goiano. Além de suprir necessidades de outros estados próximos, onde cidades 

limítrofes estão mais próximas de jataí do que da capital do estado. Veremos mais 

adiante que cursos do Instituto Federal de Jataí está presente no estado do Mato 

Grosso, por ser um campo mais perto que o da sua capital.     

 Antes da década de 1980, a população do sudoeste goiano, descolavam para 

a capital, Goiânia, em busca do ensino superior e ensino técnico de qualidade, muitos 

desses que se deslocavam para cursar ensino superior e técnico, acabava não 

voltando para Jataí, a disparidade salarial entre a capital, e outros aspectos eram 

primordial, para a permanência na capital, evidenciado pelo Censo de 1970.  

Dessa maneira as empresas ligadas ao agronegócio, comércio e indústria 

passam a contratar conforme Censo do IBGE de 1970, imigrantes capacitados para 

funções, de outros estados como engenheiros agrônomos, mecânicos, técnico 

agrícolas entre outros. A falta de uma instituição educacional publica na década de 

50,60,70 foi prejudicial para o desenvolvimento social do sudoeste goiano. 

A partir de um acordo firmado entre a prefeitura municipal de Jataí e a 

Universidade Federal do Goiás, o campus avançado da universidade é criado no dia 

19 de dezembro de 1980, oferecendo o curso de Pedagogia. Na expansão da UFG 

para o interior, duas cidades receberam a instituição, que foram Jataí e Catalão. 

Essa expansão levou consigo desenvolvimento e esperança para a população. 

Não podemos deixar de salientar que nessa época já existia a instituição de ensino 

superior privada (Cesut) oferecendo curso de Administração e Direito. Essa instituição 

era para a elite da sociedade que morava na região. Conforme Reis (2014): 

 

O movimento expansionista foi caracterizado pela interiorização da 
educação no estado de Goiás, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste 
e Sudoeste (na qual se encontra o município de Jataí). IES foram 
criadas em cidades-polo de desenvolvimento, como Anápolis, Rio 
Verde, Catalão, Itumbiara, Jataí, entre outras. Novos cursos também 
foram criados, sobretudo aqueles ligados à formação de professores, 
como Pedagogia, Ciências, História e Geografia. (REIS, 2014, p.113). 
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O movimento de criação da universidade no interior segundo Dourado (2001), 

se deu em função da pressão política, após a orientação do MEC que era ligada ao 

projeto Rondon.  

De suma importância foram alguns agentes políticos presentes na câmera 

legislativa na época, interessados na participação da expansão educacional, estes 

propõem uma parceria público privada, onde muitos donos de empresas ligada a 

educação seria beneficiada.  

Passa a valer então a modalidade fundacional, que consiste na prefeitura de 

Jataí assumir a contração de professores e prover toda o espaço físico e material. 

Dourado (2001) afirma que mesmo sem o município cumprir com todas as suas 

atividades básicas para um bom funcionamento dos cursos superiores, essa abertura 

de um campus avançado da UFG era dita como prestigio pelos políticos locais, assim 

convencendo a população a inscrição e matricula na universidade, com políticas de 

marketing. 

Aqui podemos observar que os cursos abertos primeiramente segundo Reis 

(2014), eram para suprir uma necessidade propriamente política, pois não foi aberto 

nenhum curso que atendesse, a força econômica da época, que eram a pecuária e o 

agronegócio. 

 Um estudo feito pela universidade apresentado em 1979, dizia que havia 

grande necessidade de professores do ensino básico para região, por isso curso de 

licenciatura para qualificar professores, era a justificativa na época para a abertura 

desses cursos, somente posteriormente cursos para pecuária e agronomia.  

Outro ponto de destaque é que conforme o acordo firmado, a prefeitura de 

Jataí cuidaria da contratação de professores, o que deixou o campus na mão da 

prefeitura, a qual não possuía nenhum conhecimento técnico para gestão da 

educação superior no município. Reis (2014) explica bem essa situação; 

 

Nesse contexto, pode-se dizer que a ampliação do ensino superior em 
Goiás passou a ser concretizada por meio de políticas de caráter 
complexo e ambíguo, na medida em que, sob a aparente expansão 
pública nesse nível de ensino, são executadas diferentes iniciativas, 
porém a maioria possui o caráter predominante privado. As fundações 
municipais encarregadas de estruturar o ensino superior o fazem 
mediante convênios e contratos com associações de ensino superior 
privadas, muitas vezes sem planejamentos estratégicos, o que 
ocasionou dificuldades e atropelos no processo de criação de IES no 
estado de Goiás e, em específico, na cidade de Jataí. A ambiguidade 
jurídica dessas instituições evidencia os escassos limites existentes 
entre o público e o privado. Em muitos casos, as IES vinculadas à 
prefeitura ou ao Estado eram administradas por fundações de cunho 
privado e/ou conveniadas, que cobravam mensalidades dos alunos, 



79 

 

 

 

elaboravam o projeto políticopedagógico dos cursos, contratavam e 
demitiam professores e técnicos administrativos. (REIS, 2014, p.116) 

 

A expansão da educação superior no sudoeste goiano foi de suma 

importância para políticas futuras no âmbito educacional, econômica e social. A 

escolha pela implementação de uma universidade em Jataí se dá pelo fato conforme 

constatou Reis (2014) de Rio Verde já possuir uma universidade público/privada. 

Já o IFG, veio oito anos após a criação da UFG, em 1988 criou-se a Escola 

Técnica Federal de Goiás, vinculada ao Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 

Técnico, após uma comissão analisar os dados educacionais do estado de Goiás, 

muitos fatores foram primordiais para a abertura do IFG.  

O alto índice de analfabetismo, a falta de cursos profissionalizantes 

subsequentes do ensino fundamental e a escassez de escolas profissionalizantes, fez 

Jataí receber um campus. Mais uma vez atores políticos foram importantes para a 

implementação do centro educacional. 

Levando em conta a produção local, foi feita uma pesquisa sobre os possíveis 

cursos técnicos que poderiam ser abertos na unidade. Em função do aumento da 

indústria de grãos, galpões industriais foram ofertados cursos técnicos em 

Agrimensura e Edificações.  

Com um ensino médio de qualidade, com um curso técnico subsequente as 

Escolas Técnicas Federais passam por uma reformulação na década de 90, com 

abertura de cursos superiores e a troca de nomenclatura (CEFET) marcam a mudança 

nos anos 90.  

Os anos 2000 foram marcados pela autorização do curso superior Sistema de 

Informação, o primeiro curso superior do CEFET-Jataí, essa mudança irá refletir na 

contratação de docentes e técnicos especializados em nível superior. Essa mudança 

passa a ser importante, pois o número de docentes com nível educacional alto passa 

a aumentar, pois a abertura de cursos superiores passa a atrair professores doutores, 

de outros estados. 

Com o Decreto 3.462/2000 o MEC passa a autorizar o CEFET a oferecer 

cursos superiores para a formação de professores, dessa maneira o CEFET-Jataí 

passa a oferecer em 2001 o curso de licenciatura em Ciências – habilitação física. 

Com isso, a educação superior se consolidada ao lado dos cursos técnicos oferecidos 

pelo Instituto Federal de Jataí. 

Com a entrada do novo presidente da república em 2003 a política do Plano 

de Expansão Federal, a mudança de nomenclatura para Instituto Federal de 
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Educação, passa a implementar cursos de mestrado e doutorado e cursos técnicos 

visam as oportunidades de trabalho da região. Conforme Reis (2014): 

 

Os Planos de Expansão Federal das universidades e da educação 
profissional, científica e tecnológica dos últimos governos (FHC e 
Lula), de certa forma inibiram a criação de novas faculdades e centros 
particulares em Jataí, bem como a expansão de cursos e de 
matrículas, acarretando a retração do processo de expansão das IES 
privadas. (REIS, 2014, p. 285) 
 

Os avanços educacionais de expansão e interiorização da educação no Brasil 

possuiu diversas fases, as vezes com muita expressão, as vezes com pouca força 

política. Com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva os investimentos na 

expansão das universidades e dos IF em todos os estados da federação, foi de uma 

expressão importantíssima.  

Dados do MEC afirmam que o número de vagas no ensino superior aumentou 

mais de 35,5%, já o ensino técnico o aumento chegou ao 65%, além da criação de 

vários campus no interior dos estados e nas capitais. Foram inúmeros programas de 

expansão, iremos focar nessa dissertação PRONATEC e REUNI. 

Os projetos de mudanças nas políticas educacionais tanto no ensino básico 

como no do ensino superior no Brasil, vão ser expandidos com a entrada do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). É priorizada nesse governo a reformulação de 

todas as políticas educacionais, devendo qualidade de ensino entre o ensino 

privatizado e o ensino público seja igualitária.   

No governo de Lula segundo o MEC houve uma expansão de 42,6% das 

instituições de ensino superior pública. 

Pensando na política educacional, foi dialogado entre os técnicos do governo, 

onde poderiam idealizar uma parceira com as instituições e indústrias privadas a fim 

de coletar recursos para o crescimento de polos universitários. Esses polos poderão 

atrair empresas, comércios e mão de obra tanto qualificada como mão de obra não 

qualificada, para a produção do espaço. O foco das políticas era o acesso ao ensino, 

a qualidade social da educação e a democratização da gestão educacional. 

Esses avanços para as cidades, principalmente de pequeno porte e cidades 

médias, que vão receber as políticas do governo federal de expansão ou criação do 

polo universitário, será de grande importância para os investidores que apoiam a ideia 

e para a população que recebeu essa política pública e investimento dessas empresas 

irão diretamente para o avanço da educação brasileira em todos os níveis (público 

não estatal).   
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 O Reuni – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Unidades Federais foi regulamentado pelo Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007 

faz parte da política educacional do PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação, 

onde o objeto será a expansão das universidades federais, onde criou cursos, 

expandiu campus e novos campi em todo o território federal.  

 

Os desafios do novo século exigem uma urgente, profunda e ampla 
reestruturação da educação superior que signifique, no contexto 
democrático atual, um pacto entre governo, instituições de ensino e 
sociedade, visando a elevação dos níveis de acesso e permanência, 
e do padrão de qualidade. O país encontra-se em um momento 
privilegiado para promover, consolidar, ampliar e aprofundar 
processos de transformação da sua universidade pública, para a 
expansão da oferta de vagas do ensino superior, de modo decisivo e 
sustentado, com qualidade acadêmica, cobertura territorial, inclusão 
social e formação adequada aos novos paradigmas social e 
econômico vigentes, conforme preconizam as políticas de educação 
nacionais. (REUNI, 2005, p.9) 
 

O Reuni significou para UFG-Jataí a consolidação como um grande polo 

educacional no sudoeste goiano. O campus de Jataí recebeu os dois programas de 

expansão, o primeiro foi o Programa de Expansão das Universidades Federais em 

2003 e em 2007 o REUNI. Foram criados 13 cursos de graduação, 3 cursos de pôs 

graduação.  

O projeto apresentado pela coordenação do campus de Jataí foram a criação 

de cinco novos cursos de graduação do REUNI. Direito – 60 vagas, Engenharia 

Florestal – 50 vagas, Educação Física – 40 vagas, Fisioterapia – 40 vagas e Artes 

Visuais – 40 vagas mais a ampliação de 185 vagas no curso já existentes. No total de 

375 vagas criadas.  

Optamos pelo recorte temporal 2010 a 2015, onde poderíamos utilizar dados 

mais consistente, pois as primeiras turmas que entraram pelo REUNI já estariam no 

final do curso ou formadas, os professores contratos e um departamento de curso 

consolidado e organizados, assim temos dados concretos.  

Baumgartner (2015) traz uma sequencia sobre a modificação temporal que 

ocorre com a mudança espacial após a entrada de aparatos educacionais na cidade. 

 

A perspectiva econômica sobre a influência das universidades no 
espaço intraurbano das cidades médias e pequenas é uma das 
primeiras possibilidades de análise que temos construído em nossas 
pesquisas. Desde os anos de 1960, primeiramente na Europa e nos 
Estados Unidos e, posteriormente, no Brasil, o Estado passa a 
compreender a instalação de universidades e/ou campus de 
instituições novas e/ou já existentes como uma estratégia de 
desenvolvimento urbano, e até mesmo regional, de áreas 
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economicamente deprimidas e/ ou degradadas do ponto de vista da 
morfologia/qualificação do espaço urbano. (BAUMGARTNER, 2015, 
p.76) 

 

Para entender sobre a influência, mostraremos no mapa abaixo de onde veio 

esses alunos. Dessa maneira podemos justificar indagações quanto o nosso tema de 

trabalho 

Nesse sentido Harvey, conclui que as modificações no espaço urbano são 

refletidas em outras relações como social e cultural, por isso é importante visualizar e 

identificar  

 As modificações implícitas das relações sociais e as diferentes 
apreensões cognoscitivas do espaço geográfico, bem como a idéia de 
supressão ou ampliação dos espaços de lazer podem levar a inúmeras 
modificações do imaginário coletivo e das relações culturais no espaço 
urbano. (HARVEY, 1993, p.432) 
 

A relação com capitulo 2 se mostra presente no mapa, discutir sobre as 

modificações no espaço urbano a partir do mapa abaixo. 

Além de observação a disposição dos alunos em relação ao território nacional, 

tirando a ideia que temos somente alunos de regiões próxima a cidade, lembramos 

que os dados dispostos no mapa é uma estimativa, não buscamos em todos os 

cursos, pois o tempo é curto para obtenção dos dados.  
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Mapa 5- Alunos oriundos de outro estado. 
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Algumas respostas vão sendo completadas a partir desse mapa, como a 

introdução de restaurantes que oferecem comida típicas de outros estados. 

Demostrado no mapa 3, e a partir de uma análise dos dados são observados muitos 

alunos oriundos do sul do Brasil, assim comércios alimentícios da cidades já 

demostrado no mapa 5 costumam a oferecer o “X” uma espécie de sanduiche muito 

comum em regiões do sul do país, com um imigrante em grande quantidade vindo do 

sul, o comercio tem a oportunidade de oferecer esse tipo de alimento especifico na 

cidade do interior de Goiás.  

Um ponto tem que ser aberto aqui, pois a capacidade de mudança feita por 

esse imigrante passa a afetar a comunidade local, como exemplo trazemos a criança 

que nasceu em Jataí, talvez não teria oportunidade de conhecer um tipo de prato típico 

de uma região, mas com a entrada desses estudantes de outras regiões, 

empreendimentos comerciais são abertos para atender esse tipo de público assim 

acabam interferindo na realidade local.  

A partir do movimento de imigrantes para a cidade de Jataí em busca de 

empregos e da educação, foi estabelecido um novo perfil de moradores, em média 

350 estudantes com um alto poder aquisitivo se mudam para a cidade por ano, em 

busca do ensino superior, principalmente ligados ao curso de medicina e direito e 

engenharias, conforme pesquisa de campo de coletas de dados com a universidade. 

Conforme o Núcleo de Pessoas da Universidade Federal de Jataí em 2018 a 

UFG-Jataí possui um quadro de mais de 3100 alunos, 990 vagas são oferecidas por 

semestre somente nessa instituição, contando que mais de 50% são alunos oriundos 

de outros estados, uma população em torno de 1000 pessoas se instala na cidade 

para o estudo. 

Como demostrado no mapa 5 os alunos são oriundos de várias partes do 

território brasileiro, muito por conta das novas políticas, como o ENEM e o avanços 

de abertura dos novos cursos, o aumento de vagas e todas as políticas que compõem 

essa dissertação o REUNI e o PRONATEC.  

Como consequência do aumento de população de alto poder aquisitivo, de 

outras regiões brasileiras, com outras culturas, outras formas de consumo, outras 

formas sociais, eles passam a modificar e aquecer mercados e setores que antes não 

tinham efeito significativo na economia local. 

 Assim como visto anteriormente pela pesquisa de campo, essa mudança no 

espaço passa a inflacionar preços de vários setores da cidade. Já os alunos de menor 

poder aquisitivos se instalam longe do centro, mas também passa a influenciar em 

comércios dos bairros, e como já dito anteriormente, pessoas mais instruídas em 
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bairros de baixo poder aquisitivo, passam a cobrar da prefeitura melhores condições 

de saneamento básico, transporte e segurança.  

Por isso somos enfáticos no estudo em dizer que as implicações e inserção 

desse publico geram novas formas, renovam o espaço urbano o qual não estava 

disposto com essas novas formas, conceitos e setores espaciais.  

Por isso Mattos(2002), justifica bem que as novas formas inseridas no espaço, 

condiciona as já preexistentes para um novo. Podendo ser em vários setores e esse 

novo, irá reconfigurar os antigos sistemas.  

 

Resultan de una combinación de continuidad y de cambio, donde lo 
pre-existente condiciona la irrupción de ‘lo nuevo’ que, en muchos 
casos, ya había comenzado a esbozarse en el pasado. (DE MATTOS, 
2002, p.2) 

 

Os efeitos desses impactos principalmente no mundo globalizado que 

vivemos, antes não acessível a maioria da população nascida em Jataí, passam agora 

a fazer parte da mudança provocada por uma politica federal de expansão da rede de 

ensino. 

Dizemos isso pois as formas setoriais internacionalizada da economia faz 

parte do espaço urbano de Jataí, pois sempre foi uma cidade internacionalizada pela 

agricultura. Mas quando tratamos da educação, ela tende a atender um número maior 

de cidadãos, pois a educação é bem mais democrática que o agronegócio. 

Então o termo reconfiguração espacial é observado pelo estudo de campo, 

onde as novas formas setoriais da economia, passam a trabalhar para o seu publico 

que está mudando o seu ambiente. E o novo publico dita as informações que 

necessitam para melhor atender. 

Para comprovação, podemos demostrar pelos mapas anteriores que os 

restaurantes de comidas estrangeiras, ficam próximos as republicas estudantis, as 

mudanças de papeis em termos econômicos produzidos pelas mudanças dos atores 

que habitam o ambientem, que também já foi exposto nesse estudo, comprovam que 

a entrada desses novos atores reconfigura o espaço urbano. 

Nessa afirmativa compartilhamos com Santos (1997) onde diz que a evolução 

das formas econômicas e sociais mudam a distribuição quantitativa e qualitativa das 

infraestruturas;  

A redistribuição dos papeis realizados a cada novo momento do modo 
de produção e da formação social depende da distribuição quantitativa 
e qualitativa das infraestruturas e de outros atributos do espaço. O 
espaço construído e a distribuição da população, por exemplo, não 
têm um papel neutro na vida e na evolução das formações econômicas 
e sociais. 
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O espaço reproduz a totalidade social, na medida em que essas 
transformações são determinadas por necessidades sociais, 
econômicas e políticas. Assim, o espaço reproduz-se, ele mesmo, no 
interior da totalidade, quando evolui em função do modo de produção 
e de seus momentos sucessivos. Mas o espaço influencia também a 
evolução de outras estruturas e, por isso, torna-se um componente 
fundamental da totalidade social e de seus movimentos. 
Os objetivos geográficos aparecem nas localizações correspondentes 
aos objetivos da produção num dado momento e, em seguida, pelo 
fato de sua própria presença, influenciam-lhes os momentos 
subsequentes de produção (SANTOS, 1997, p.91) 

 

A transformação do polo dinâmico dos pontos estudados a partir da 

perspectiva dos estudantes, promoveu alterações no espaço urbano significativas, 

tanto para a expansão do sistema urbano, quanto para a sua reconfiguração. 

Essas mudanças são fundamentais para compreender que a inserção e o 

aumento populacional, ocasionou a mudança no espaço, focamos no ator estudante 

no próximo mapa, vamos abrir o leque para os professores e funcionários que saíram 

do seu estado em busca de melhores oportunidades de trabalho na cidade de Jataí. 

Nas nossas pesquisas de campo tentamos priorizar funcionários que 

imigraram de outros estados, há também professores e técnicos naturais de Jataí, o 

que se pode observar que pessoas com um elevado grau de estudos que não eram 

aproveitados pela indústria agropecuária, tiveram oportunidades de trabalho por conta 

da Universidade e do Instituto Federal. 

Por isso iremos demonstrar no mapa 6 de onde são oriundos os técnicos e 

professores, nessa perspectiva mostrar os pontos de origens se faz necessário. 
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Mapa 6- Professores e técnicos oriundos de outro estado. 
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Segundo dados da Reitoria da UFG- Campus Jataí, a universidade possui 500 

funcionários entre técnicos e docentes. No mapa 5 podemos observar a distribuição 

das regiões de origens desses professores.  

Já o instituto federal conta com 100 funcionários entre docentes e técnicos. 

No quadro abaixo podemos verificar que o grau de instrução desses funcionários é 

muito alto, pois a universidade e o instituto federal pagam a mais por doutores e 

mestres. 

 

Gráfico 3- Titulação dos funcionários UFG 

           Fonte: Reitoria UFJ. 2018 Org. Bruno Medeiros Santana-2018 

  

Quando abrimos o leque para esse público, os funcionários públicos federais, 

podemos afirmar que com a base salarial colocada no site do MEC, com a quantidade 

de doutores e mestres pelos estudos implantados passam de R$ 50 milhões por ano 

os salários recebidos por esse público. 

Temos um impacto na economia de R$ 4,5 milhões mensais com salário 

recebido, esse volume é importante para indicar que os recursos que a universidade 

implanta nos seus funcionários, a maior parte do salário fica dentro da cidade. Quando 

possuímos o valor bruto da média salarial de professores universitários, entendemos 

o quantitativo de serviços especializados, como visto na paisagem urbana.  

Podemos citar a entrada de concessionárias de carros importados, empresas 

de créditos para funcionários públicos, lojas de grifes importadas. Um aumento 

significativo no aumento de carros novos circulando pela cidade. 

59%26%

10%
5%

Titulação- UFG

Doutores
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3.2 POLÍTICAS DA RECONFIGURAÇÃO URBANA   

 

O que está sendo analisado nessa dissertação é como o uso de políticas 

públicas podem influenciar a reconfiguração urbana na cidade. Dessa maneira 

verificou-se que o desenvolvimento das atividades econômica da cidade, que antes 

girava em torno do agronegócio, passam a ter um olhar para os aspectos de uma 

morfologia urbana que está em processo de mudança, onde as universidades e o 

Instituto Federal possuíam uma parcela significativa na produção da economia local. 

Efetivado por alunos que se deslocam de outros estados para estudar e funcionários 

públicos, atrás de boas oportunidades de trabalho, ainda podemos citar os terceiros 

que acham na cidade uma nova oportunidade ao trabalhar com esse público. 

Ainda de acordo com Correa (1995), as mudanças que ocorrem no espaço 

urbano da cidade, mostra que a busca pelo espaço dominado por uma classe, tendem 

a mostrar quais são os agentes econômicos que predominam na ação espacial, dessa 

maneira novos agentes tendem a aparecer e dominar o espaço.  

O Estado Federal expressado pelo PRONATEC e o REUNI com uso das suas 

atribuições investe milhões de reais em uma região que não apresentava nenhum 

aspecto como cidade universitária ou polo educacional na região, reconfigurando uma 

estrutura urbana e sua paisagem. 

 Já podemos citar Jataí como uma cidade universitária, pois o número de 

alunos e funcionários, equivale a mais de 5% da população geral da cidade, gerando 

uma cidade, que está vinculada ao movimento educacional. 

Conforme estudo de campo podemos observar que o investimento gerou 

vários problemas sociais, isso porque o agronegócio sempre foi concentrador de 

capital, aparentemente oferecendo melhores condições para apoiar o 

desenvolvimento local. 

Como problemas sociais podemos citar, o uso de regiões centrais da cidade, 

passa a ter um novo movimento, republicas estudantis começam a ocupar a cidade 

como evidenciado no capitulo 2. Os alugueis tendem a elevação dos preços, produtos 

e espaços de alimentação voltado ao público universitário, passam fazem parte da 

paisagem urbana.  

O impacto dos estudantes na vida pública e social da cidade, passa a chamar 

atenção dos órgãos políticos da cidade. Parcerias conjuntas entre os polos 

educacionais e a prefeitura passa a ser realidade na cidade.  
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Carlos (2007) diz que o espaço se encontra, cada vez, mais dominado pela 

troca, áreas entram no circuito de troca, ocupando de novos objetos, como lazer, 

cultura e moradia 

Com a abertura de novos cursos, o aumento de estudantes fica evidente. 

Assim, políticas conjuntas entres os órgãos passam a ser prioritárias para o 

desenvolvimento da cidade, abaixo estão notícias vinculadas no site da prefeitura, 

evidenciando uma aproximação entre o governo local e os polos educacionais 

federais.  

 

Tabela 7 - Notícias da educação no site da prefeitura de Jataí 

Notícias relacionadas a prefeitura e as Instituições Federais de Ensino 

• Prefeitura de jataí, visita reitor da UFG após aprovação do Projeto de 

Lei na Câmara dos Deputados que visa emancipar a universidade em 

Jataí.  

• Prefeitura e UFG realizam, esta semana, ação especial para o 

atendimento de mulheres como parte das ações do Movimento 

Outubro Rosa 

• Prefeito de Jataí recebe reitor do IFG para discutir parcerias  

 

 

 

Um aspecto importante que podemos salientar é que a necessidade da 

universidade e o governo local de promover um intercâmbio entre a sociedade e o 

mundo acadêmico, é importante para a sociedade, onde a universidade trabalha em 

prol da comunidade, assim mostrando seu potencial e importância para o 

desenvolvimento da cidade.  

Dessa maneira a relação é estreitada, assim a qualidade e a proposta da 

universidade poderão mostrar um grau de importância para o bem comum. Rolim e 

Serra (2009) trazem a discursão: 

 

Toda região almeja alcançar um elevado padrão econômico, social e 
cultural em que a sua população residente possa desfrutar de uma 
excelente qualidade de vida. Por sua vez, as universidades estão, de 
um modo geral, centradas em objetivos estritamente acadêmicos. 
Embora os propósitos de regiões e universidades sejam distintos, 
estas últimas certamente podem contribuir para a melhoria do patamar 
de vida de sua região através do que elas têm de melhor a oferecer: a 
qualidade dos profissionais que elas formam, as pesquisas 
desenvolvidas em seus campi e a transferência dos seus resultados 
para a sociedade. Além disso, elas também podem fornecer ao meio 



91 

 

 

 

que a cerca uma ampla variedade de atividades culturais, que acabam 
por fazer parte do calendário cultural promovido pela municipalidade. 
(ROLIM e SERRA, 2009, p. 91) 
 

Podemos então perceber que o uso de políticas públicas de grande impacto 

gera uma onda de novas informações em todas as esferas de uma cidade. 

 Quando podemos tratar das especialidades dos polos educacionais, ligado 

ao avanço tecnológico, principalmente trazido pelo curso de agronomia, cuja a região 

é economicamente ativa nesse quesito. 

É notável, o aumento de empresas interessadas nos alunos formados pela 

instituição e o desenvolvimento na aplicação de sementes modificadas e plantio, 

trouxe para a região um avanço. Oferecendo a possibilidade de permanência desses 

alunos recém-formados ficarem na região pela grande oferta de trabalho. 

Com várias mudanças feitas pela prefeitura para se adequar a nova realidade 

muitas delas emergenciais, mostraremos através do estudo de campo a 

transformação da linha urbana de transporte público. Como os campus tanto da UFG 

e o IFG ficam na borda da cidade, o transporte público não oferecia linhas que 

atendesse o campus, ficando a população estudantil a mercê da situação. Com o 

aumento do número de alunos a prefeitura obrigou a empresa Viação Jataí a oferecer 

uma linha para o campus da UFG-Jatobá. 

Já no ano de 2015 todas as linhas urbanas passam pelo campus Jatobá, 

assim os alunos dispõem de várias linhas e vários horários. Já o campus Flamboyant 

do IFG após sua inauguração em 2013 não possuía nenhuma ligação de ônibus 

urbano. Conforme coletado em campo, o instituto convocou uma audiência pública na 

câmera legislativa, solicitando uma linha, na qual atendesse o público do IFG. Após 

muita luta, conseguiram uma linha em horários especiais, na entrada e saída dos 

alunos. Essa linha liga os dois campuses entre a UFG e IFG e o centro da cidade, 

conforme mostra o mapa 7. 
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Mapa 7 – Trajeto do transporte público de Jataí - 2017 

O interessante que foi posto no mapa 4 é que antes bairros que não eram 

atendidos pelo transporte, passam a fazer ligação com esse meio de locomoção 

urbana, por conta da implementação dos campus nesses bairros. Perry (2009) fala 

sobre a influencia no espaço urbano: 

 

It would be incorrect to lay these trends fully at the feet of the university, 
but the mix of anchordriven collaborations that brought about the 
expansion of the Loop’s Near West Side certainly contributed to the 
mixed-use urban development practices of the contemporary university 
and to displacement and gentrification as well. (PERRY, WIEWEL e 
MENENDEZ, 2009, p. 03) 
   



93 

 

 

 

Em um estudo citado acima, sobre a influência da universidade no espaço 

urbano, dispomos da mesma ideia apresentada por Perry, Wiewel e Menendez (2009). 

Não podemos colocar a o peso da mudança somente na universidade da mudança, 

mas ela é importante vetor na mudança urbana.   

Por isso podemos demostrar por meio de dados do Censo do IBGE 2010 e 

estudo recentes fica demonstrado o aumento da população rural, isso demonstra que 

a relação entre urbano e rural em Jataí ainda é muito forte. Ainda dando bastante 

importância ao agronegócio.  

 

Gráfico 4 - População Rural/Urbana - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010 – Censo 2010. Org. Bruno 
Medeiros Santana, 2017. 

 

 As políticas de expansão educacional ainda são importantes para cidades que 

possuem sua economia voltada a outros setores, pois o que vemos é uma quantidade 

grande de estudantes de outros estados de cidades de Goiás e poucos estudantes 

nascidos em Jataí, principalmente em cursos ditos “elitizados” como Direito e 

Medicina, conforme Santana (2018). 

A população total do município, hoje, de Jataí é aproximadamente 96,045, 

habitantes, segundo IMB, já a densidade populacional é baixa por a configuração 

geográfica plana, ajuda na distribuição da população em bairros que é de 13,56 

hab./Km² embora a tabela 6 indique um avanço.  

 

 

 

 

92%
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Tabela 8 – Jataí: Densidade Populacional (2011 a 2016) 

 

 

Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges, 2011 a 2015 – Estatísticas municipais. Org. Bruno 

Medeiros Santana, 2017. 

 

Esse aumento significativo na densidade demográfica, no ano de 2012 para 

2013 está associado as transformações que Jataí sofreu principalmente com a 

abertura de novos cursos na universidade e no Instituto Federal, a abertura de novas 

empresas de modificação de grãos e o avanço dos polos industrial e tecnológico de 

Jataí. 

Como parte para identificar a reconfiguração urbana após a entrada dos 

programas federais educacionais é encontrar como demostrando na mapa de 

transporte urbano os benéficos resultantes do fluxos desta população que entrou no 

espaço urbano, não somente por conta desse fluxos mas uma série de fatores já 

demostrados que estão mudando o espaço urbano. 

Outro ponto de importância verificado de modificação foi as obras de 

saneamento básico e a extensão da rede elétrica, isso pode estar relacionado com a 

entrada desses imigrantes pode provocar mudanças espaciais. 

 

Tabela 9 – Estrutura de saneamento e energia Jataí  

 

 

Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges, 2011 a 2015 – Estatísticas municipais. Org. Bruno 

Medeiros Santana, 2017. 

 

Bairros antes não estruturados, passam a receber obras de desenvolvimento, 

conforme já informado no capitulo 2. O que podemos observar nessa tabela 8, é que 

o investimento em estrutura urbana foi feito de modo paliativo, dentro das 

possibilidades da Prefeitura. Pois a expansão desses serviços se faz necessário a 

partir da expansão urbana, onde o aumento de renda, o aumento da população e 

todas essas dinâmicas irão repercutir na reconfiguração urbana da cidade. 

 

Anos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Densidade 

Populacional 

(Hab./km²) 

12,40 12,53 13,07 13,24 13,38 13,53 

Estrutura 2011 2012 2013 2014 2015 

Extensão da Rede 

de Água(M³) 

350 400 500 600 850 

Não centrais 200 300 330 400 450 
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3.3 INFLUÊNCIA E A REDE DAS POLÍTICAS   

 

Quando tratamos da reconfiguração urbana, podemos também dizer que 

influencia não somente um espaço, mas toda a sua rede. Desse modo tratar Jataí 

como um nó de rede de cidades universitárias do sudoeste goiano e todos os estados 

limítrofes é importante.  

Além dos fluxos que muitas vezes são feitos pelo uso da BR-060, agora 

duplicada, tornou o acesso mais fácil para os estudantes, os planos políticos 

educacionais, como o ENEM trazem um maior movimento de alunos para Jataí.  

Assim, pensar em Jataí em uma visão globalizante de uma rede 

mundialização, estar cada vez mais presente no âmbito educacional, visto que Jataí 

já é uma cidade globalizada pelo agronegócio. Nessa perspectiva de Jataí, Elias 

(2013) já pontuava sobre a globalização e as redes em cidades do agronegócio.  

 

Como o agronegócio globalizado se realiza totalmente a partir da 
dialética entre a ordem global e a ordem local, as RPAs estão 
conectadas diretamente aos centros de poder e consumo em nível 
mundial e, assim, as escalas locais e regionais articulam-se 
permanentemente com a internacional e o território organiza-se com 
base em imposições do mercado, comandado por 4 grandes 
empresas nacionais e multinacionais. Isso significa que nas RPAs 
temos novos espaços de fluxos rápidos inerentes às redes 
agroindustriais. (ELIAS, 2013, p.15) 

 

Olhando para o regional de Jataí a presença de industrias de grãos 

estrangeira no território já era perceptível, desse modo alguns trabalhadores 

estrangeiros são vistos no território da cidade. 

 O que trataremos aqui é uma nova rede que está se formando por conta da 

universidade, podemos dizer uma rede educacional. Onde alunos estrangeiros 

passam a fazer parte da estrutura urbana, na pesquisa coletamos alunos estrangeiros 

lecionando em cursos privados de línguas na cidade. 

No mapa 8 mostraremos base de dados captada no período da pesquisa, 

onde a Universidade recebeu alunos de outros países. Esses alunos participam do 

programa de intercâmbio universitário, podendo passar de um mês até 2 anos, 

executando atividades acadêmicas e se instalando na cidade. 
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Mapa 8 – Alunos estrangeiros 2011-2015  
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Podemos então evidenciar que Jataí não possui somente uma rede 

globalizada ligada ao agronegócio. A rede se expandiu para outras áreas, na qual os 

polos (UFG, IF) educacionais são responsáveis por uma nova rede. 

Com vários cursos superiores graduação e pôs graduação, oferecidos por 

esses polos educacionais, as políticas de intercambio se beneficiam da gama de 

cursos oferecidos dando várias oportunidades para esses estudantes. 

Então, já podemos dizer que Jataí possui uma rede educacional, pois são 

oferecidas bolsas de intercambio para vários países que fazem cooperação estudantil 

com Brasil.  

Não podemos esquecer, dos professores palestrantes que vem também de 

outros países e também fazem parte da rede. Não foi considerada na pesquisa esses 

professores, pois queríamos evidenciar pessoas que influenciam diretamente no 

espaço urbano, por isso optamos por alunos que moram na cidade e possuem uma 

influência maior. 

Um novo perfil de moradores irá mudar para a cidade, tanto para a nova 

dinâmica da cidade e as pessoas diretamente relacionadas com a chegada das 

instituições; com esse perfil podemos observar a chegada de professores, técnicos 

administrativos e estudantes.  

Uma cidade que tem um grande fluxo de pessoas estrangeiras, objetos 

comerciais e órgãos públicos voltado ao atendimento desse grupo de pessoas pode 

ser visto na paisagem da cidade.  

 

Figura 11 – Polícia Federal e Casa de cambio-Jataí 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bruno Medeiros Santana, 2017. 
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Esses objetos promovem a melhor acessibilidade da população que precisam 

utilizar esses serviços, no caso da delegacia da Policia Federal, a mais próximo fica 

na capital do estado, distante 305 quilômetros. Esses serviços ajudam a cidade estar 

presente no mundo globalizado. 

Além de beneficiar os estrangeiros, abre espaço para as pessoas da região, 

podem resolver seus problemas mais próximo. 

Para sintetizar o raciocínio Chaveiro (2010) discute a interação dos centros do 

agronegócio com outras atividades que giram em torno da cidade. 

 

Centros em torno dos quais gravitam o território do agronegócio – e 
dos grandes investimentos em pastagens, essas cidades passam a 
polarizar os pequenos municípios do seu entorno como se formassem, 
junto a eles, auréolas manchadas de pequenos pontos por meio da 
oferta de universidades, de serviços médicos e odontológicos, de 
empregos, etc. Esse terciário mediano materializa-se em fluxos diários 
e/ou intermitentes num ir-e-vir das pequenas às médias cidades. 
(CHAVEIRO, 2010 p. 30, 31). 

 

Com essa interação surgem nas dinâmicas na morfologia urbana da cidade, 

projetos e políticas passam a ser pensados sobre o novo público, o governo local 

passa a observar os centros universitário como aliado para um novo planejamento. 

A nova tendência é que os espaços vazios da cidade serão ocupados por 

projeto imobiliários voltados ao público estudantil, políticas públicas serão focalizadas 

com a universidade, temos como exemplo do novo parque científico e tecnológico, 

política a partir da prefeitura juntamente com a Universidade Federal de Jataí.  

Demonstra assim a força dos centros universitários em uma cidade que era 

propriamente dita como cidade do agronegócio. O que se cabe nessa pesquisa é que 

o processo de reconfiguração do espaço urbano de Jataí está apenas começando.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

As novas dinâmicas das cidades produzem centros e bairros especializados, 

vistos muitas vezes em cidade planejadas, como Brasília-DF e Palmas-TO. Quando 

falamos de bairros especializados no caso Brasília por exemplo, existe o bairro setor 

hoteleiro, setor de industrias, bairros residenciais, setor de embaixadas entre outros.  

Em cidades pequenas e médias podemos observar que são denominadas por 

setor especifico, trazemos de exemplos São José dos Campos-SP como a cidade 

tecnológica, Franca-SP cidade dos calçados, Bonito-MS cidade do turismo, Ouro 

Preto-MG cidade universitárias entre outras cidades do Brasil que possuem essas 

denominações.  

Podemos observar também que alguns elementos foram modificados nessas 

cidades e trocaram totalmente o significado das cidades. Normalmente esses 

elementos de mudanças são fabricas, industrias de grande porte, empreendimentos 

comerciais, condomínios residenciais e políticas governamentais como a construção 

de estradas, polos tecnológicos, hospitais, escolas, universidades entre outros, todas 

essas obras e investimentos mudam e modificam os atores, reestrutura ambiente e 

reconfigura o espaço. 

Todos esses elementos citados acima foram considerações e entendidos com 

uma base para realização dessa dissertação, onde buscamos identificar a 

transformação ocorrida no espaço urbano no município de Jataí, localizado no 

sudoeste de Goiás. 

O tema pensado para essa dissertação foi a Reconfiguração do espaço 

urbano de Jataí (GO) a partir da chegada de políticas públicas de avanço educacional 

no período de 2011 a 2015. 

 É importante salientar que na Geografia do estado de Goiás, há poucos 

estudos referentes a análise da evolução urbana e espacial das cidades do estado, 

principalmente das cidades que estão mudando sua morfologia urbana e sua 

estrutura. Por isso achamos importante a realização de um estudo que contribuísse 

para a analise do espaço urbano de Jataí. 

O espaço urbano Jataiense tem vivenciado rápidas e profundas 

transformações, no espaço urbano foco desse trabalho. Optamos por utilizar um 

recorte temporal, 2011 a 2015, para podemos identificar quais eram as mudanças 

espaciais que poderiam ser realizadas por estudantes e funcionários da universidade 

e instituto federal após a inserção dos mesmos na universidade e na cidade. Pois uma 
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política de grande porte como foi a politica estudada REUNI e PRONATEC, demoram 

a ser efetivamente finalizada por todos os órgãos que contribuem. 

Outro ponto que priorizamos foi a evasão e efetivação como final do estágio 

probatório dos funcionários públicos, porque os dados variam conforme o período de 

vivencia na cidade. 

Importante lembrar que algumas políticas governamentais principalmente 

ligadas a agronomia como foi destacado no texto, resultou em mudanças no espaço 

urbano em períodos anteriores, não podemos esquecer sobre obras como duplicação 

da BR-060, que ainda estão ligadas a forte economia da agronomia e pecuária e que 

ainda contribuem para o fortalecimento de programas governamentais e da economia 

que ainda depende desse setor. Dessa maneira o espaço urbano da cidade sempre 

está em mudança. 

As transformações ocorridas em Jatai descrevidas nesta dissertação, 

demostra a nova relação que a cidade vai ter com os novos e grandes aparatos 

educacionais e seus colaboradores. Uma relação entre agentes e setores. 

Notamos que no plano intraurbano há uma valorização de imóveis para 

alugueis e vendas, uma valorização de espaços vazios próximo aos campuses do 

instituto federal como a universidade. 

Quando tratamos do interurbano nota-se um aumento das interações 

espaciais principalmente ligada a educação com as cidades de Mineiros, Caiapônia, 

Montividiu, e outras, já atingindo o estado do Mato Grosso do Sul, ao atrair estudantes 

ou criar polos de extensão nas cidades, dessa maneira surge uma nova vertente, Jataí 

sendo denominada como cidade universitária. 

Assim Jataí recebendo grandes investimentos do governo federal com o 

REUNI e o PRONATEC, o estado juntamente com a prefeitura tem que pensar e 

executar politicas coerentes com os princípios que está acontecendo na cidade, 

beneficiando a população que se torna presente naquele tipo de espaço. Tirar o 

conceito de cidade do agronegócio e pensar como uma cidade universitária. 

Então como uma das conclusões que podemos perceber é que a prefeitura 

não estava preparada para receber uma grande política federal que necessariamente 

aumentaria expressivamente o número de alunos e modificaria várias estruturas, 

como mostramos a ineficiência de transporte público para o campus universitário, 

dessa maneira a prefeitura e o governo do estado permanecem inerte a pensar sobre 

estruturas e educação para essas regiões. 
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Essa conclusão não será novidade, pois outros trabalhos já discutiram sobre 

a questão na cidade de Jataí, contudo a pesquisa busca transparecer outras faces 

desses problemas.  

Quando estamos propondo e analisando que a universidade pode ter uma 

influencia direta na cidade de Jataí, vamos percebendo que a invasão de novos 

estudantes, imigrantes vindos de outros estados, afetaram diretamente a vida da 

população que ali habitavam, e que problema como ordem habitacional, segregação, 

cultura, segurança irão surgir frequentemente. 

Em outros países desenvolvidos com uma politica universitária elevada, 

quando o estudante sai de seu estado de origem e se desloca para outro em busca 

de estudo, é oferecida tosas as condições necessárias para o estudante permanecer 

e conseguir concluir seus estudos nela. Enquanto nas nossas pesquisas de campo, o 

estudante mal tem condições de bancar sua estrutura mínima para desenvolver suas 

atividades acadêmicas. 

Em nossa pesquisa fica evidenciado que para muitos (prefeitura) que a 

universidade teria a função de estabelecer planos de planejamento urbano, projetos 

de desenvolvimentos como; saneamento, transporte e saúde. Um programa de 

expansão que já viria em um combo para todas as variáveis da cidade, seria um 

desenvolvimento regional em completo, mostrado em documento entre a prefeitura e 

a UFG. 

Sobre a expansão e a construção tanto da UFG como do IF acredita que pode 

haver atores que participaram das conversar para obter maiores lucros com a 

implementação dos aparatos em bairros da cidade, por outro lado podemos alocar 

pontos positivos, como a maior integração da população e suas necessidades com a 

instituição inserida naquele espaço, isso quando falamos diretamente da 

implementação do campus do Instituto Federal. 

A inauguração do bloco do hospital universitário e os planos de extensão com 

a comunidade principalmente dos cursos de educação física, fisioterapia e psicologia 

trás uma melhoria na qualidade de vida da população. Isso prova mais uma vez que 

a universidade pode mudar toda uma função de uma cidade. 

Com o aumento do numero de vagas e abertura de mestrado e doutorado nos 

cursos de licenciaturas a formação de professores passa a ser um importante para 

uma região, pois formam professores para regiões que antes não chegavam esses 

profissionais.  

A rede pública de educação de Jataí passa a ter profissionais melhores com 

mestrado e doutorado, pois a amplitude da pôs graduação embarcou vários cursos, 
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com isso o aluno da educação básica passa a ter acesso a pesquisa mais cedo, dando 

maior qualidade a educação básica da cidade. 

Constatamos também a reconfiguração dos trabalhos da cidade, lojas de 

vendas de agrotóxico, maquinários para agricultura, passam a ser concessionárias de 

carro importados, casa sendo demolidas para a construção de residências estudantis, 

os arranjos espaciais passam a ser modificados de tempos em tempos, pois não 

podemos esquecer que Jataí ainda continua sendo uma cidade importante do 

agronegócio do Brasil. 

Quanto a origem dos imigrantes e como eles se introduzem no espaço, 

constatamos que há alunos de pelo menos 16 estados da federação e professores e 

técnicos de 9 estados.  

Essas pessoas buscam por regiões centralizadas, principalmente estudantes, 

já os funcionários que possuem um poder aquisitivo maior, procuram por regiões de 

condôminos verticalizados ou grandes lotes vazios em bairros novos da cidade. 

Foi percebido nas pesquisas de campo algumas pessoas da sociedade que 

defendem a inserção desses estudantes no ambiente urbano, pois motiva o consumo, 

gera novos investimentos na cidade, e o mais importante, cria oportunidades para a 

juventude nascida na cidade, pois terá uma educação de qualidade, sem precisar 

deslocar para outras regiões. Esse consumo sazonal gera uma renda para a 

população que passa a trabalhar com esse público. 

Por fim, concluímos que a alteração no espaço urbano está ocorrendo na 

cidade, evidenciado com uma maior proporção depois da entrada em 2009 de 

recursos federais para a educação, pois o número de alunos e funcionários vindos 

para abranger essa politica é muito alto. Uma cidade com características 

extremamente rural e agronômica passa a receber um publico universitário e mudam 

os atores. 

Sabemos que essa pesquisa ainda ficou itens abertos para uma tese futura, 

pois abranger todos os aspectos seria inviável, questões de como e para onde estão 

indo o dinheiro que essa população consome, quais são os outros setores que 

também estão sendo beneficiados por esses estudantes, entre outros aspectos que 

podem ser investigados em uma pesquisa posterior. 

A importância que a cidade possui em sua hinterlândia, deixa claro que essa 

cidade oferece serviços especializados para uma região de influência (Mineiros, 

Serranópolis, Caiapônia, Doverlândia, Chapadão do Céu). 
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A importância de Jataí no contexto educacional ultrapassa limites regionais, 

dessa maneira a transformação que passa na cidade é de suma importância para os 

estudos urbanos da região.  
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