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Resumo: Este artigo tem como principal intuito identificar a influência da migração no crescimento 

populacional de Catalão (GO), e como os migrantes tiveram um papel fundamental neste 

processo. Em um primeiro momento, são abordados conceitos referentes à migração, e suas 

principais formas de ocorrência, compreender a conceituação teórica através de autores 

renomados neste campo de pesquisa, é de suma importância para se compreender a atual 

realidade existente na área pesquisada. A evolução populacional do estado é a base para se 

compreender a atual realidade existente na cidade. Catalão é um dos maiores polos industriais do 

estado de Goiás, sendo nacionalmente conhecida pela sua qualidade de vida, em detrimento a 

isso, migrantes de todo o país se instalaram na cidade, e com este acréscimo populacional devido 

a migração, toda a dinâmica da cidade foi alterada. Sua proximidade ao estado de Minas Gerais é 

um dos fatores que aqui é abordado de forma a exemplificar a derivação destas pessoas.  

PALAVRAS CHAVES: Migração, migrantes, população e crescimento. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A cidade de Catalão apresenta um crescimento de sua população nos últimos anos, devido 

ao fortalecimento da sua economia local. Com isto vários migrantes foram atraídos para 

trabalharem na cidade, devido ao seu amplo crescimento econômico, que proporciona 

oportunidades de empregos para diversas categorias de trabalhadores.   

Para se desenvolver uma análise sobre o fenômeno aqui abordado, foi elaborado um 

estudo baseado em um trabalho de conclusão de curso em Geografia, com relação direta a 

problemática aqui desenvolvida, baseada em teorias. Realizando uma análise específica no 

fenômeno de forma teórica, chega-se aos resultados através da problematização.  
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O tema aqui abordado, o papel da migração e suas influencias na formação populacional 

da cidade de Catalão (GO), é de grande relevância devido a sua proporção tomada na Cidade em 

análise, um dos fatores que se destacou nesta escolha, foi o fato da área de estudo ser uma 

cidade do interior do estado e alcançar índices de desenvolvimento e qualidade de vida superiores 

aos de cidades do seu mesmo porte.  

A metodologia que aqui foi utilizada está fundamentada em etapas sendo, pesquisa 

teórica, pesquisa documental e a utilização do diário de campo e observações no objeto de 

pesquisa. Tais etapas foram realizadas de forma simultânea para auxiliar no entendimento da 

temática estudada 

Por fim esta analise teórica tem como desenvolvimento três momentos distintos, que por 

fim explicam e exemplificam a problemática aqui apresentada, e com as considerações finais é 

realizada uma reflexão sobre os resultados alcançados da pesquisa. A necessidade de 

compreender o processo migratório na cidade em estudo é de suma importância, pois, a 

população deste local se forma através de diversas ondas migratórias na atualidade.  

O presente estudo tem por finalidade abordar o tema da migração, em seu âmbito no 

sudeste do estado de Goiás mais especificamente na cidade de Catalão. Para se iniciar esta 

análise se é importante conceituar o termo “migrante”, para uma melhor compreensão do 

fenômeno por completo, este termo é referente a pessoas que deixam sua terra de origem, e 

partem para outra cidade ou estado, ou seja, esta pessoa migra de região.  

 

2. A IMPORTÂNCIA DA MIGRAÇÃO E A INFLUÊNCIA DO MIGRANTE NO CRESCIMENTO 

POPULACIONAL DA CIDADE DE CATALÃO (GO) 

 

A constituição de um quadro teórico metodológico, em torno desta temática migratória se 

deve as tentativas estruturalistas de Ernest George Ravenstein, cujos estudos sobre a mobilidade 

da população na Inglaterra e no País de Gales o levou a concluir que não havia aleatoriedade nas 

escolhas geográficas dos indivíduos. Ravenstein desenvolveu sua abordagem a este tema em 

uma perspectiva de estruturá-lo e conceituar cada especificidade existente neste fenômeno. Ele 

era um Geógrafo Alemão, mas focou seus estudos nos recenseamentos da população britânica, 

tendo ainda analisado dados semelhantes sobre populações da Europa e da América do Norte. 

Os primeiros estudos desenvolvidos por Ravenstein que são de meados dos anos 1876, 

foram pioneiros nesta temática, eles tiveram um caráter determinante na construção do quadro 

teórico associado às migrações. Ele desenvolveu os princípios do modelo de atração-repulsão, 

que foram a base para diversas outras análises neste campo de pesquisa, o autor destaca o papel 

da dinâmica territorial na estruturação do projeto migratório dos indivíduos, segundo Ravestein: “A 

decisão de se deslocarem do local de origem para um determinado destino, estará relacionada 
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com a percepção positiva ou negativa em face de determinados aspetos de ambos os lugares”. 

(RAVEINSTEIN, 1980, p. 30). Analisando esta lógica colocada pelo autor, significa que, por um 

lado, os migrantes serão influenciados pela existência de fatores repulsivos existentes no território 

de partida; por outro, a escolha do território de destino estará condicionada pela existência de 

fatores atrativos, que podem ser de caráter econômico, laboral e social. 

A tradição dos estudos migratórios consolidou uma série de questões fundamentais, e que 

o autor as destaca da seguinte forma, segundo Ravestein: “Uma série de questões fundamentais 

giraram em torno das leis da migração e dos motivos e forças sociais que atraem ou expulsam as 

populações, enquanto reflexos da própria estruturação produtiva do capital e de suas 

necessidades”. (RAVEINSTEIN, 1980, pag. 33) 

  Porem temos Paul Singer que trabalha nesta temática mas com uma outra abordagem, 

Singer destaca que “[...] os movimentos se davam por classes, não por indivíduos que decidiam 

isoladamente migrar” (SINGER, 1973, pag. 133). Estas citações esclarecem em parte a 

importância do estudo referente a esta dinâmica migratória, Raveinstein buscou com suas 

análises uma estruturação conceitual desta temática, a ponto de criar leis migratórias, já Singer 

faz uma análise referente mais ao indivíduo, com relação a mobilidade deste com o capital  

realizando uma analise crítica a temática.   

Conceituando o tema em estudo na contemporaneidade, temos o estudo feito por Eduardo 

Marandola Jr., segundo Marandola “Migração e mobilidade são fenômenos constituintes da 

experiência contemporânea. Estar no mundo, hoje, é conviver com a migração, e todas suas 

implicações” (Marandola Jr. 2008 p. 39). Portanto a migração consiste no ato da população 

deslocar-se espacialmente, ou seja, pode se referir à troca de país, estado, região, município ou 

até de domicílio. As migrações podem ser desencadeadas por fatores religiosos, psicológicos, 

sociais, econômicos, políticos e ambientais. A migração interna corresponde ao deslocamento de 

pessoas dentro de um mesmo território, dessa forma pode ser entre regiões, estados e 

municípios. Tal deslocamento não provoca modificações no número total de habitantes de um 

país, porém, altera toda a dinâmica das regiões envolvidas nesse processo. 

Para se compreender esta temática que aqui é abordada de uma forma especifica 

regionalmente, esta pesquisa teve de partir primeiramente da análise dos conceitos básicos sobre 

trabalho, como os de Karl Marx descreve sobre esta relação homem x trabalho, e em seu estudo 

ele trabalha conceitos fundamentais da economia política. Ele acreditava que a classe operária 

pudesse a vir entender, na teoria e na prática, os mecanismos de exploração desenvolvidos pelo 

capital. Mecanismos que explicitam o fato de que a relação capital-trabalho não é apenas uma 

questão de diferença de classes ou de ódio de classes e sim, como destaca Marx: “[...] um 

mecanismo lógico de exploração dos que trabalhavam e vendiam sua força de trabalho recebendo 

apenas o salário e deixando a riqueza produzida para seus patrões.” ( Marx, 2010, p.144 )  
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Para se compreender a dinâmica existente na cidade de Catalão vale aqui resaltar os 

diversos tipos de movimentação populacional existente, para posteriormente destacar-se a sua 

ocorrência na área de estudo. Como por exemplo a “imigração” segundo Furtado: “[...] é à entrada 

de estrangeiros em um país; estabelecimento de indivíduos em cidade, estado ou região do seu 

próprio país, que não é de sua origem, ou país que também não é de sua origem” (Furtado 1989 

p.3). A imigração em geral ocorre por motivos pessoais ou pela busca de melhores condições de 

vida e de trabalho por parte dos que imigram, ou ainda para fugir de perseguições ou 

discriminações por motivos religiosos ou políticos.  

 A emigração é a saída espontânea de um país, movimentação de uma para outra região 

dentro de um mesmo país, sair de um país ou lugar onde se vive para viver em outro, provisória 

ou definitivamente. As razões que levam uma pessoa ou grupo a emigrar são muitas, como as 

condições políticas desfavoráveis, a precária situação econômica, perseguições religiosas ou 

guerras.  

Porém se for levado em consideração o tempo de permanência do migrante, tem-se outros 

dois tipos onde o primeiro é a migração definitiva, que consiste quando a pessoa passa a residir 

permanentemente no local para o qual migrou, e a migração temporária onde o migrante reside 

apenas por um período pré-determinado no lugar para o qual migrou, como é o caso dos boias-

frias. 

Dentre os fatores que influenciam os processos migratórios, o trabalho é o preponderante. 

As principais causas são: a industrialização, a expansão do setor terciário e a mecanização da 

agricultura. Estes entre outros aspectos são encontrados especificamente neste objeto de estudo, 

que é a cidade de Catalão.  

Os movimentos migratórios em direção ao Centro-Oeste e em particular, ao Estado de 

Goiás são parte importante da história dessa região, e começaram a ganhar destaque a partir dos 

anos trinta com uma política do governo federal de ocupação de fronteiras conhecida como 

Marcha para o Oeste. Com esta política deu-se início a ocupação de regiões antes inexploradas 

ou pouco conhecidas, como era o caso de algumas regiões do estado de Goiás. Os 

desdobramentos advindos dessa ocupação foram decisivos para a economia do estado e de seus 

municípios. Assim esta política federal incentivou pessoas a migrarem da região sudeste e 

nordeste do País, para a região centro-oeste, onde se deu a ocupação em massa do estado de 

Goiás pelo seu lado sul e sudeste.   

Ester Ferreira destaca que, “Entendido como sinônimo de migração, o êxodo rural passou 

a ser aceito como deslocamento físico e natural, como realidade dada que só posteriormente seria 

qualificado socialmente” (Ferreira 2001 pag. 3). No Brasil os primeiros estudos sobre movimentos 

de população estão muito relacionados à aceleração da urbanização cujo seu marco está no 

êxodo rural. Assim, o período relacionado aos anos de 1940 a 1960 correspondeu a consolidação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra
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da transferência da população rural para as cidades, com relação aos grandes centros de 

expressão do período, com esta consolidação, à consagração do mesmo como categoria 

explicativa para a dominância do fenômeno de deslocamento populacional foi eminente neste 

período.  

Exemplificando este tema, mas em um contexto mais amplo, Ernest George Ravenstein, 

analisa este fenômeno, em uma realidade mais atual, segundo ele: 

“A ascensão da era industrial durante a segunda metade do século XIX, 
revolucionou os padrões de vida e de trabalho para milhões de pessoas em toda a 
Europa e América do Norte. A influência perturbadora das fábricas, das ferrovias e 
das economias de escala alterou tanto a natureza de oportunidades e de onde 
poderia ser encontrado. Milhões de pessoas foram expulsas de suas casas 
tradicionais e de subsistência e pegar a estrada em busca de uma vida melhor ou 
para a fuga que tinha se tornado intolerável.” (RAVEINSTEIN, 1980, pag. 45) 

 

A transição do artesanato, da manufatura para as máquinas e indústrias, originou a 

produção acelerada, em série, resultando em grandes lucros, e muita mão de obra disponível e 

barata. Influenciou também as relações sociais, dividindo-as em duas classes, a dos proprietários 

e dos operários. Os centros urbanos ficaram superlotados, ocasionando fortes mudanças 

demográficas, e transformando completamente o modo de vida da sociedade.  

Contextualizando o fenômeno com a área em estudo, pode se dizer que passado este 

período das décadas dos anos de 1940 até 1960, ocorreu uma alteração no que se diz respeito a 

migração do campo para a cidade. Isso aconteceu com a expansão das fronteiras agrícolas as 

décadas de 70 e 80 foram marcadas pela implantação de importantes empresas agroindustriais, 

de capital nacional e internacional, muitas vezes associada a investimentos estatais em 

infraestrutura, incentivos fiscais, crédito subsidiado e atuação de órgãos oficiais de apoio, como 

ressalta Barcelos, segundo a autora: 

“[...] até a década de 70, a grande questão no que diz respeito às migrações era o 
êxodo rural, e em termos teóricos, a conhecida equação que relaciona 
modernização agrícola/estrutura fundiária, com industrialização marginalidade, 
enquanto bases da extraordinária urbanização do período pós 60, dava os 
fundamentos para uma interpretação macroestrutural do problema. Hoje temos 
uma realidade predominantemente urbana, e as análises mostram uma redução 
no ritmo de migração do campo, bem como o aparecimento ou crescimento de 
outros centros ao lado das metrópoles. Sendo assim, não podemos deixar de 
indagar acerca do aumento da importância de dimensões do fenômeno 
migratório.” (Barcelos, 1995, p.35) 
 

Como resalta a autora no decorrer dos anos nas décadas posteriores a migração 

continuou a evoluir por todo território brasileiro. Vários estados tiveram em sua formação 

populacional um grande auxilio dos movimentos migratórios, em Goiás não foi diferente. No 

decorrer de sua formação milhares de migrantes contribuíram para a formação populacional do 

estado.  
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No contexto deste fenômeno tem de se analisar as correntes migratórias no Brasil, bem 

como as mudanças ocasionadas na região Centro-Oeste e, em especial, no estado de Goiás. 

Além disso, compreender os principais fatores socioeconômicos e ou os motivos que contribuem 

para a saída de tantas famílias de suas casas em outros estados e procurarem novas realidades 

de vida, em uma cidade do interior do estado de Goiás, são de grande importância na 

contextualização desta pesquisa. 

O comportamento da mobilidade espacial da população sofreu importantes transformações 

a partir da década de 80. Aqueles movimentos que tinham de um modo geral, como 

características básicas migração para os grandes centros, passaram a ter como destino as 

cidades médias e serem cada vez mais de curta duração. No âmbito brasileiro, é possível 

identificar que, a partir da década de 1980, os deslocamentos de população iniciam uma fase de 

mudanças no sentido das correntes principais, com antigos espaços de atração migratória 

perdendo expressão. Rompe-se o processo da distribuição espacial no Brasil, que se mantinha 

desde o início do Século XX, onde o principal foco dos migrantes era a cidade de São Paulo. Se 

destacando o fato acima evidenciado temos as contribuições de Edir Paiva Bueno, segundo ele: 

“[...] a importância do fluxo migratório no crescimento total da população fica 
evidente quando se verifica que, os migrantes contribuíram com 26,6% no número 
de pessoas que foram acrescidas a população de Goiás na década de 1970. Esta 
participação passou para 65,2% na década de 1980 e, sem Tocantins, chegou a 
44,6% na de 90”. (Bueno, 2006, p.46) 
 

O processo migratório na região do centro oeste teve vários momentos porem um marco 

no território do estado de Goiás foi a implantação da capital do Brasil no centro do país e do 

estado. Com a instalação da nova capital do Brasil no coração de Goiás na região centro oeste, 

houve um processo de intensa migração para esta região, um montante de 12.700 habitantes em 

1957 para 127.000 em 1960. Melo destaca que, “Os candangos, como eram chamados os 

trabalhadores que construíram a cidade, vinham de todas as regiões do país, especialmente do 

Nordeste, Minas Gerais e do próprio estado de Goiás”. (Melo, 2003, pag. 23) 

Sendo o ritmo das obras muito intenso do início ao fim da construção, o fluxo de migrantes 

na região foi algo totalmente fora do comum. Brasília foi construída em 41 meses durante o 

governo do presidente Juscelino Kubitschek, com o trabalho de 30 mil operários. Com projeto 

urbanístico de Lúcio Costa e arquitetônico de Oscar Niemeyer, a nova capital foi inaugurada em 

21 de abril de 1960, data escolhida em homenagem a Tiradentes. No ano de fundação, a cidade 

já contava com 150 mil habitantes, entre funcionários públicos instalados no Plano Piloto (parte 

central) e candangos, operários migrantes que trabalharam na construção da capital, moradores 

das cidades-satélites. 

No caso de Goiás, o crescimento na migração resultou em grande parte, da influência 

exercida pela construção de Brasília e da construção de estradas que se dirigiam para diversas 
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regiões do Estado. Bueno resalta que, “[...] estes fatos abriram novas possibilidades de 

adensamento populacional em diferentes regiões de Goiás, a partir do carreamento de 

excedentes populacionais de outras regiões.” (Bueno, 2006, p.56) 

O período entre 1970 e 2000, constatou-se que os migrantes contribuíram com 54,6% no 

crescimento total da população. Segundo Bueno “[...] para se ter uma ideia do seu significado, 

sem a contribuição deles, o crescimento da população de Goiás entre 1970 e 2000, pautado 

apenas no crescimento vegetativo e sem a criação de Tocantins, ao invés dos 100,7% realmente 

constatado, teria sido de 49,9%.” (Bueno, 2006, p.75) 

Dentro da região centro-oeste do País mais especificamente no estado de Goiás está a 

cidade foco desta pesquisa ela está cituada no sudeste do estado e se encontra dentro de uma 

Microrregião composta por 12 municípios onde a cidade de maior expressão é a cidade de 

Catalão, daí o nome da microrregião de Catalão. 

A economia local desde os anos de 2000, já demonstrava que vinha crescendo 

sustentadamente a arrecadação de ICMS, este em quase 4 anos dobrou, juntamente a essa 

arrecadação se acentuou também o consumo de energia elétrica industrial, principalmente. A 

empresa John Derre é uma das maiores arrecadadoras de ICMS no estado se encontrando em 4 

lugar estadualmente se destacando neste quesito. 

Nos últimos quarenta anos, a cidade passou por grandes transformações geoeconômicas, 

que culminaram no incremento da população, no crescimento da malha urbana, em intensas 

transformações na produção e organização do espaço e, consequentemente, no surgimento de 

problemas sociais, econômicos e ambientais provocados pelo processo de expansão. 

Nos anos de 1991, Catalão possuía um total de 54.525 habitantes na cidade, o último 

levantamento feito em 2010 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Catalão 

possuía uma população urbana de 86.647 habitantes, e a estimativa feita pelo IBGE é que em 

dois anos ultrapasse a marca de 100.000 habitantes, ou seja, em 19 anos a cidade cresceu mais 

de 60% sua população urbana.  

Segundo Chaves “[...] o processo evolutivo do município se deu de maneira acelerada, e 

com isso surgiram vários problemas ambientais” (Chaves, 2003, p. 103). A análise feita nesta 

afirmação do autor é que, o crescimento da cidade de Catalão sofreu uma fase de expansão 

acelerada marcada por uma nova dinâmica social e espacial advindos da reestruturação produtiva 

do capital e isso tem provocado fortes impactos sociais e ambientais. 

A grande demanda de mão de obra causada por este desenvolvimento da cidade em 

análise gerou a necessidade de mão de obra, para empreendimentos realizados na cidade, sendo 

que a população natural, ou melhor, a que é nascida na cidade ou entorno, é absorvida pelas 

indústrias que se localizam na cidade de Catalão. Dai se cria a necessidade dos migrantes, vindos 

de vários lugares do Brasil, para a realização de obras de ampliação nas indústrias que 
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impulsionam este crescimento da cidade. Catalão possui um PIB (Produto Interno Bruto), bem 

considerável entre as outras cidades do estado de Goiás, este PIB foi recenseado em 2008, ele 

era de mais de 4,348 bilhões de reais e colocava a cidade como a terceira maior economia de 

Goiás no ano de 2008, a renda per capita estava entre as três melhores do estado (IBGE, 2010). 

Observando-se a tabela 1 abaixo pode se obervar esta evolução do PIB da cidade de Catalão. 

 

Tabela 1: Evolução do PIB da cidade de Catalão 

Ano CATALÃO | GO 

2012 R$ 5.482.621.000 

2008 R$ 4,348.201.000 

2004 R$ 2.244.487.000 

1999 R$ 548.487.000 

Fonte: Censo Demográfico 2010. Organizador – FERREIRA, G. F., 2016 

 

Analisando-se a tabela acima apresentada observa-se esta evolução que o PIB catalano 

vem passando. Em seu processo evolutivo a cidade absorveu a mão de obra localizada nas áreas 

rurais para sanar as necessidades do comércio e de suas indústrias. Com o esgotamento desta 

mão de obra local, surgiram oportunidades para os migrantes, daí aonde vem o conceito de que o 

capital cria a demanda da mão de obra. A oferta de mão de obra, natural da região, abastece os 

fornecedores de fertilizantes, máquinas e equipamentos são mais de 50 empresas instaladas no 

distrito industrial da cidade, e dentre as empresas que geram maior necessidade de mão de obra 

devido as suas proporções estão a Anglo American, Vale Fertilizantes, Mitsubishi, John Deere, 

DuPont Pioneer. 

Portanto é de grande importância destacar sobre a complexidade deste fenômeno no 

século XX, segundo Bueno: 

“[...]as profundas mudanças nos aspectos técnicos da produção industrial 
e agrícola, introduzem outras alternativas locacionais para as atividades 
produtivas industriais, fora das concentrações metropolitanas, bem como 
estabelecem novas relações entre a produção agrícola e a indústria, colocando 
grandes desafios aos estudiosos das migrações, já que implicam o surgimento de 
uma maior complexidade no quadro de manifestações do fenômeno, ou seja, as 
pessoas não mais migram apenas para as metrópoles, elas estão migrando para 
as cidades de interior dos estados.”(Bueno, 2000, p. 13) 

 

Observando os dados sobre a população de migrantes para Catalão, pode-se dizer que 

eles são advindos de varias regiões do País, porem a grande parte dos migrantes encontrados 

nesta região em desenvolvimento, como a de Catalão são advindos do estado de Minas Gerais. 

Abaixo segue a Tabela 2 da naturalidade dos migrantes residentes em Goiás, pode se observar 

que Minas Gerais é o principal estado de saída dos migrantes que se situam em Goiás neste 

período em destaque.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Goi%C3%A1s
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Tabela 2: População residente de Goiás por Estado de nascimento 2010 

Estado Total % 

Goiás 4.349.089 72,9 

Minas Gerais 302.813 5,1 

Distrito Federal 234.718 3,9 

Bahia 218.329 3,7 

Maranhão 161.712 2,7 

Tocantins 107.842 1,8 

São Paulo 92.336 1,5 

Piauí 89.628 1,5 

Ceará 69.124 1,2 

Outros 342.607 5,7 

Fonte: Censo Demográfico 2010. Organizador – FERREIRA, G. F., 2016 

 

De acordo com a tabela acima Goiás tem mais de 27% de habitantes nascidos em outros 

Estados brasileiros, totalizando mais de 1,6 milhão de pessoas, é o que revelou estudo sobre a 

migração no Estado divulgado pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos da Secretaria de Gestão e Planejamento (IMB/Segplan), o estudo analisa a 

migração como uma das características principais da formação da população do Estado, 

buscando compreender as condições de vida e interação social dos imigrantes em território 

goiano. 

Segundo Bueno uma avaliação importante da migração para Goiás e Catalão, foi a 

presença de um número muito maior de migrantes que vieram do sudeste, que do nordeste 

segundo o autor:  

“Esta é uma constatação relevante pois, a princípio, quando se fala em 
movimentos migratórios no Brasil, a primeira ideia que nos apresentava era a de 
que os nordestinos estariam presentes, em maior número, em todos os Estados 
receptores de excedentes populacionais. Isto se deve, em parte, a estrutura 
econômica de Goiás que até a introdução da chamada “revolução verde”, era 
pautada na agropecuária extensiva que empregava pouca mão de obra. O maior 
aumento no fluxo migratório procedente da região Nordeste se deu, justamente, 
na década de 1980, quando o agronegócio se expande na porção centro-sul de 
Goiás. Ao contrário deste processo, grande parte do fluxo migratório de paulistas e 
mineiros da década de 1970 e de gaúchos e paranaenses da década de 1980, 
esteve ligada a aquisição de terras que acompanhou a expansão da fronteira 
agrícola em Goiás.” (Bueno, 2006, pag.47). 

 

Este fato da maioria dos migrantes que se instalam em Catalão serem advindos de Minas 

Gerais, já foi abordado por autores anteriormente de uma forma indireta como por exemplo, 

Segundo Santana: “[...] a estrutura econômica e social de Catalão foi influenciada decisivamente a 

partir do Triângulo Mineiro, no início do século XX, esta relação entre o Sudeste Goiano e o 
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Sudeste do país se solidifica com a expansão dos trilhos até Catalão, no território goiano, o que 

ligou diretamente o município à economia paulista” (Santana 2011, p. 198). Este entre outros 

fatores podem serem observados na tabela abaixo:  

 

Tabela 3: População residente em Catalão por lugar de nascimento – 2010 

Ano 
Norte e 

Nordeste 
Sul Sudeste Centro oeste 

Distrito 
federal 

2000 784 722 4.764 334 503 

2010 3740 1012 10207 794 967 

Fonte: Censo Demográfico 2010.  

Organizador: FERREIRA, G. F., 2016. 

 

Se descrevendo mais especificamente sobre estes dados apresentados acima, pode se 

constatar que os migrantes desta região em estudo, eles são advindos de varias regiões do País, 

porem a grande parte dos migrantes encontrados nesta região em desenvolvimento, como a de 

Catalão são advindos da região sudeste e principalmente do estado de Minas Gerais. Como pode 

se observar nas tabelas acima, a maioria destes migrantes residentes em Catalão são advindos 

desta região que atualmente não mais atraem tantos migrantes. 

Ao observarmos a realidade na cidade identifica-se que grande parte das casas de aluguel 

são para pessoas vindas de fora da cidade, e a especulação imobiliária a cada dia que passa 

somente cresce na cidade, pois os níveis de migrantes crescem absurdamente, para as 

proporções da cidade. 

O fenômeno migratório atual apresenta especificidades que indicam tanto sua 

complexidade, advinda do processo de reestruturação urbana e econômica, quanto seu 

importante papel na conformação de espaços regionais e locais.  

O município de Catalão destaca-se no cenário econômico de Goiás devido ao seu 

potencial de geração de riquezas e sua contribuição para o crescimento do Estado, mas também 

é destaque a qualidade de vida que o município oferece a sua população.  

Complementando esta analise podemos concluir que Catalão vem recebendo 

investimentos produtivos e de infraestrutura, ao longo de sua história. Com objetivos e meios 

diferenciados, desde sua origem a cidade desempenha papel relevante na formação 

socioeconômica de Goiás e também no desenvolvimento urbano-industrial do sudeste goiano. 

Nos últimos 20 anos vem se desenvolvendo junto a importantes indústrias que acarretaram 

transformações significativas na paisagem urbana e nas relações sociais de produção, que 

repercutem no cotidiano da sociedade Catalana.  
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O estudo sobre Catalão poderá contribuir na compreensão desses fenômenos na região 

mais industrializada do estado e como esse processo local se relaciona com as tendências gerais 

da acumulação capitalista. Os migrantes foram e ainda são uma ferramenta muito importante para 

o grande desenvolvimento da cidade, a imigração e a emigração fazem parte de um mesmo 

processo, sendo um fenômeno que comporta transformações na esfera social, na dimensão 

econômica e cultural no local de partida e de chegada. 

Para os gestores públicos no caso de Catalão, essa é uma questão crucial, pois que, de 

um lado há a necessidade da cidade crescer em termos de vigor financeiro, por outro lado, há a 

necessidade de se preparar a cidade para isso. As velocidades entre o crescimento populacional 

e o planejamento urbano das cidades são diferentes e assim não se tem o resultado esperado, 

com o surgimento de inúmeros problemas, inclusive o da favelização. Estes migrantes que se 

instalam na cidade causam uma mudança em todo o contexto social e político em que a cidade 

esta inserida. Um exemplo bem claro que ocorre no local de estudo, é o processo de precarização 

da mão de obra local, pois com a chegada de migrantes como nas obras de construção civis, os 

empreendedores contratam migrantes devido sua mão de obra ser bem mais barata que a da 

população local, causando assim um processo de desvalorização da mão de obra local. 

O processo migratório produz e reproduz conflitos não só no município de Catalão, mas 

em todo seu entorno, pois essa mão de obra migrante pendular se instalam também nos entorno 

da cidade onde a moradia é mais barata. O intenso fluxo de migrantes cria situações adversas no 

que concerne à identidade local e regional, na medida em que desorganiza relações 

historicamente estabelecidas e desagrega valores que auxiliam na identificação e na distinção do 

“eu”, do “outro” e do “nós” no tempo e no espaço.  

As desigualdades que discriminam e excluem têm relação com a vulnerabilidade que 

expõe os sujeitos à exclusão. Ser migrante, por si só, não significa ser vulnerável, mas a migração 

pode representar uma condição que favorece e até leva a pessoa a passar por situações de 

vulnerabilidade, como as que são favorecidas pela exaltação da especificidade migratória, assim 

como acontece também onde se verifica a negação das diversidades que os sujeitos que migram 

levam consigo. Políticas públicas para migrantes podem fortalecer as desigualdades, enquanto a 

inclusão da população migrante e refugiada nas políticas públicas pensadas em uma perspectiva 

integral e transversal favorece a integração e a prevenção de violações de direitos. Desigualdade 

não se combate com igualdade; se previne com equidade. 

 

3. CONSIDERAÇÕES 

 

A migração é um fenômeno ocorrido em todas as partes do mundo, todo o contexto aqui 

abordado da ocorrência destas migrações em território brasileiro é para melhor exemplificar a 
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atual realidade do estado e da cidade em analise. Catalão destaca-se no cenário econômico de 

Goiás devido ao seu potencial de geração de riquezas e sua contribuição para o crescimento do 

estado, mas também é destaque a qualidade de vida que o município oferece a sua população. 

Neste sentido, este artigo tem como objetivo geral, defender a tese de que a cidade de 

Catalão constitui um caso especial em matéria de transformações econômica e social em Goiás. 

Isto porque, no início do século XXI, sua população passou a usufruir os benefícios destas 

mudanças, apresentando um nível de desenvolvimento humano diferenciado em relação aos 

municípios/cidades do estado que possuíam populações, proporcionalmente, iguais. 

Portanto podemos concluir que a Cidade aqui analisada é uma grande atrativa de 

migrantes o que leva a um significativo incremento de sua população através da vinda destas 

pessoas para o seu território, os atrativos que a cidade possui em sua grande maioria econômica, 

faz com que diversas pessoas se disponham a se instalarem na região em busca de trabalho, ou 

uma melhor condição de vida. Os migrantes tem um papel importante na formação da cidade, pois 

se estas pessoas não trabalhassem na região com certeza os índices de desenvolvimento atuais 

seriam bem inferiores, a realidade da cidade seria completamente diferente.  
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