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RESUMO 

 
Jataí é um município goiano, localizado na porção sudoeste do estado, originado no contexto 

econômico da expansão da agropecuária tradicional para o interior de Goiás, no século XIX. É 

integrante do conjunto do espaço brasileiro, cuja “invenção” e transformações, bem como 

apreensão desses processos passam necessariamente por uma análise que considere as relações 

sociais, políticas e econômicas desenvolvidas historicamente no País. Essas relações são 

mediadas, orientadas e ou sofrem interferências de “forças” exógenas que, dentro da lógica de 

desenvolvimento desigual e combinado do capital, exercem ações no sentido da configuração de 

espaços homogêneos para a circulação e reprodução do capital. Os espaços podem, portanto, ter 

este aspecto, mas ao mesmo tempo são unos, singulares, expressam as relações mais íntimas dos 

lugares e das pessoas dos lugares. Jataí, além de ser parte desse contexto macro, é também, como 

a maioria das cidades e municípios goianos, uma construção a partir das relações do campo, e tem 

sua própria história. Jataí é a expressão espacial da acumulação de tempos. Tempo dos pioneiros 

mineiros e paulistas com suas famílias e escravos, dos nativos indígenas e das suas metamorfoses; 

tempo também dos tradicionais fazendeiros goianos, da criação de bovinos, dos meeiros, dos 

agregados, da cidade com função econômica limitada; e, ainda, tempo da substituição do trabalho 

braçal pela máquina, dos cerrados pela soja e milho, da produção para subsistência nas terras de 

cultura, da produção para a agroindústria nos chapadões, dos migrantes sulistas, enfim, da 

transformação da cidade dos notáveis em cidade econômica. Este trabalho trata, especificamente, do 

processo de (re)organização sócio-espacial da cidade de Jataí (GO), diante do contexto histórico 

da modernização da produção agrícola no município (1970-2000). 

 

 


