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RESUMO: O presente trabalho apresenta alguns resultados de uma pesquisa de Iniciação 

Científica, PROLICEN – UFG/RC. Com a pesquisa pretende-se avançar na compreensão do 

urbano e no entendimento sobre cidades pequenas e médias, neste artigo apresentamos uma 

discussão sobre o conceito de cidade pequena e média e a dinâmica urbana de Catalão em 

Goiás. Objetiva-se aqui, analisar a problemática conceitual e situar a cidade de Catalão no debate 

sobre a dinâmica urbana procurando enfocar como esta se coloca ao ser considerada uma cidade 

pequena, mas com uma dinâmica de cidade média. A metodologia utilizada foi o levantamento 

bibliográfico, na área de Geografia urbana, com autores como Carlos, Santos, Corrêa, Lima, Silva 

dentre outros. Após as leituras procurou-se avançar na compreensão da cidade e sua dinâmica 

urbana com intuito de colaborar para o debate sobre cidades pequenas e médias.  

 PALAVRAS-CHAVE:  Espaço urbano; Cidade média; Cidade pequena; Geografia.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo da (re)produção do urbano na Geografia brasileira tem concentrado esforços nas 

análises das metrópoles, entendendo-as como o espaço da centralização das relações sociais e 

de produção. O estudo das formas, das funções, dos novos processos e do modo de vida nas 

grandes cidades contribui para o entendimento da urbanização brasileira e da reprodução da vida 

e do capital na atual sociedade.  

Sobre a urbanização e a metropolização no Brasil temos várias pesquisas, sendo 

referências os estudos de Carlos, Corrêa e Santos que muito têm contribuído para os avanços 

teóricos da Geografia Urbana brasileira e que apontam uma compreensão da mundialização e da 
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reprodução do urbano como um caminho de análise para a compreensão do espaço global e do 

lugar no movimento dialético da sociedade capitalista. 

Por outro lado, as cidades pequenas e médias são objeto de poucos estudos ainda, 

mesmo sendo a maioria no território brasileiro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2016) “As pequenas cidades e médias representam 80% das cidades 

brasileiras”, sendo, assim, o estudo das mesmas é de grande importância para a compreensão da 

realidade urbana no Brasil. Neste sentido, pesquisadores estão em busca de um quadro teórico e 

metodológico visando à análise das centralidades produzidas nestas cidades, fundamental para a 

compreensão do local e do global, da economia urbana e do modo de vida dos sujeitos que aí 

trabalham e moram. Carlos (2011) escreve, 

É através da e na prática sócio-espacial que o indivíduo se realiza enquanto tal ao 
longo da história, numa prática que revela a construção da humanidade e do 
homem. O enfoque espacial envolve a sociedade em seu conjunto, em sua ação 
real, em seu movimento de objetivação/subjetivação; constitui um universo 
imbricado de situações, contempla necessidades, aspirações e desejos (os quais 
se realizam sob a forma de possibilidades). Assim, quando afirmamos que as 
relações sociais se objetivam enquanto relações espaciais concretas, 
materializando-se, apontamos uma diferenciação da Geografia em relação aos 
outros saberes. (CARLOS 2011, p.10). 
 

O presente artigo apresenta uma compreensão das práticas sócio-espaciais na cidade de 

Catalão Goiás através de formas, funções e processos, como a reestruturação produtiva e do 

mundo do trabalho alcança e transforma o lugar e a vida cotidiana. De acordo com Carlos (2011, 

p. 10), “a leitura geográfica do mundo baseia-se no raciocínio de que as relações sociais se 

especializam” e, este processo necessita ser entendido a partir do movimento do global ao local e 

vice-versa.          

 Desta forma, a pesquisa procura avançar no caminho metodológico proposto por Carlos, 

analisando a espacialização do processo de reestruturação produtiva e as transformações no 

mundo do trabalho e na cidade de Catalão. A pesquisa realizada se deu através, num primeiro 

momento, de recortes focando o modo de vida, as relações de trabalho, o uso e a apropriação 

destes espaços dentro da cidade e no seu contexto sócio-espacial, associando os elementos do 

desenvolvimento econômico com a vida cotidiana e as práticas socioespaciais dos moradores, 

procurando as transformações e as persistências para uma melhor compreensão da reprodução 

do urbano em Catalão. 

 

2. O ESTUDO DAS CIDADES PEQUENAS E MÉDIAS 

 

Nos últimos anos um movimento dentro da geografia urbana desperta a atenção de alguns 

pesquisadores brasileiros para o estudo das cidades pequenas e médias. Este movimento 

proporciona um avanço teórico nos estudos urbanos, objetivando suprir as deficiências teórico-
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metodológicas e conceituais sobre o estudo das pequenas cidades e da rede urbana brasileira, 

entendida também a partir do papel desenvolvido pelas pequenas cidades. No entanto, ainda 

faltam muitos estudos para avançar teoricamente neste campo, até mesmo nos conceitos de 

pequena cidade e cidade média, ainda sem muitos elementos.  

Corrêa (2004) argumenta sobre a importância destes pequenos centros urbanos para a 

compreensão da rede urbana brasileira. Como aponta Olanda (2008), com o processo da 

globalização, a rede vem se constituindo numa malha com uma urdidura cada vez mais complexa, 

onde uma pequena cidade pode se relacionar com outras de diferentes portes, independente da 

proximidade, seja no plano nacional ou internacional, num processo onde o global e o local têm 

uma relação dialética.  

E as pequenas cidades possuem aspectos importantes para o estudo da rede urbana 

brasileira, não podendo continuar à margem dos debates sobre a temática urbana. Neste sentido 

“o estudo das pequenas cidades é, em realidade, de fundamental importância para a 

compreensão do urbano em seu escalão inferior”. (CORRÊA, 2004, 67). As redes constituídas são 

fundamentais na manutenção de um processo capitalista de produção e circulação de 

mercadorias. Sposito; Silva (2013) acrescenta que:  

A cidade pequena em si não é um dado a priori, não deve ser analisada 
isoladamente; e sim no plano de suas relações com outros centros. Trata-se de 
uma construção social e coletiva, além de uma elaboração teórico e prática de 
membros da comunidade científica, a qual produz reflexões analíticas, algo 
consensual e/ ou reconhecido/ negado para a compreensão do urbano e da 
estruturação da sociedade. (SPOSITO; SILVA, 2013, p.17).  
 

 A importância da compreensão da cidade e seus elementos, e da dinâmica entre este 

lugar e o global é o ponto de partida, entendendo como a cidade pequena insere-se neste 

processo e a sua contribuição. Entende-se que esta forma de inserção é que contribui para dizer 

se uma cidade é pequena ou média. 

Mas o que pode ser entendido como Cidade Pequena? Esta é uma questão que tem se 

colocado como entrave conceitual, foco de discussão não apenas em relação à cidade pequena, 

mas na classificação das cidades em geral. Para Corrêa (1999, p. 45), “as cidades pequenas são 

aquelas que possuem menos de 50 mil habitantes”, já Wanderley (2001, p. 4), “considera até 20 

mil habitantes”. Há ainda autores que argumentam que não podemos falar de urbano onde as 

relações primárias estão estabelecidas, ou os que insistem em argumentar que em cidades 

pequenas não há urbano, o que sem dúvida é um grande equívoco. 

No Brasil a palavra cidade adquire um sentido político-administrativo, sendo definida pelo 

IBGE como “a localidade onde está sediada a Prefeitura Municipal e constituída pela área urbana 

do distrito-sede estabelecido por lei municipal” (IBGE, 2016). Isto permite então que se 

caracterizem por cidade, aglomerações urbanas minúsculas como algumas cidades que existem 
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em torno de Catalão, no sudeste goiano, e são polarizadas por esta, situação de várias outras 

cidades pequenas que polarizam o seu entorno.  

Olanda (2008), em nota publicada na revista eletrônica - Ateliê Geográfico sobre as 

pequenas cidades -, destaca que em alguns estados brasileiros, uma cidade de 50 mil habitantes 

pode ser considerada pequena. Entretanto, em Goiás, sobretudo fora da Região Metropolitana de 

Goiânia e do entorno de Brasília, [...] “uma cidade com esse patamar de população não pode ser 

considerada pequena devido às funções que ela desempenha no conjunto das cidades do Estado” 

(OLANDA, 2008, p. 187).  

Nesse sentido, o autor pondera ser razoável considerar como pequenas cidades no Estado 

de Goiás aquelas com até 20 mil habitantes. Corroborando com este debate, Batista de Deus 

(2002), em estudos realizados acrescenta a problemática de Catalão que é classificada, de acordo 

com dados do IBGE, como uma pequena cidade; mas, de acordo com Batista de Deus, as suas 

funções e estrutura econômica a colocam em grau de importância junto com as cidades médias. 

Mas mesmo com este debate, ainda é vago o conceito de uma cidade pequena ou média.  

Olanda (2008, p.187) acrescenta que, “Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2007), dos 246 municípios goianos, 201 (81,7%) são pequenas cidades, 

enquanto para o conjunto dos 5561 municípios brasileiros, elas são 4074 (73.26%)”. O grande 

número das cidades pequenas é então um dos aspectos que as tornam relevantes ao estudo 

geográfico e sobre rede urbana brasileira. Na afirmação de Milton Santos “quanto mais pequeno o 

lugar examinado, tanto maior o número de níveis e determinações externas que incidem sobre 

ele. Daí a complexidade do estudo do mais pequeno” (SANTOS, 1988, p. 3). Esta colocação 

reforça a importância do estudo das cidades pequenas para a compreensão da rede urbana 

brasileira.   

Outro caráter de relevância para o estudo desta temática reside no fato de que as 

dinâmicas espaciais (estruturais e sociais) urbanas estudadas nas grandes e médias cidades não 

encontram correspondentes iguais na cidade pequena. Nesta última, a reduzida dimensão 

proporciona características espaciais que são de fundamental importância para sua compreensão 

histórica e social. Carlos (2007, p. 17), afirma que somente a pequena cidade pode ser lugar em 

sua totalidade por possibilitar ser, vivida/conhecida/reconhecida em todos os cantos.  

Como o homem percebe o mundo? É através de seu corpo de seus sentidos que 
ele constrói e se apropria do espaço e do mundo. O lugar é a porção do espaço 
apropriável para a vida — apropriada através do corpo — dos sentidos — dos 
passos de seus moradores, é o bairro é a praça, é a rua, e nesse sentido 
poderíamos afirmar que não seria jamais a metrópole ou mesmo a cidade latu 
sensu a menos que seja a pequena vila ou cidade — vivida/ conhecida/ 
reconhecida em todos os cantos o que jamais seria a metrópole ou mesmo a 
cidade latu sensu’, que só pode ser vivida parcialmente. (CARLOS, 2007, p.17-18, 
grifos da autora).  
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Assim, o espaço da pequena cidade, por ser vivido/conhecido/reconhecido por seus 

moradores, apresenta formas extremamente particulares impossíveis de serem compreendidas 

apenas a partir das categorias de análise utilizadas nos estudos das grandes e médias cidades. 

Neste sentido, a categoria lugar ganha uma importância ímpar nestes estudos, acrescentando 

elementos à análise que enriquecem a leitura como o vivido, a apropriação, o uso, a cultura, o 

modo de vida. Nestes elementos observam-se como as transformações alcançam o lugar e como 

o mesmo resiste, persiste a este processo, criando as especificidades que devem ser entendidas 

dentro do processo de (re)produção do urbano.  

Em estudo realizado sobre as pequenas cidades da microrregião de Catalão Goiás, em 

tese de doutorado, Nágela Aparecida de Melo (2008), destaca algumas destas especificidades, 

como o conhecimento mútuo entre as pessoas, fortes relações de vizinhança, além dos graus de 

parentescos entre as famílias, ressaltando assim a predominância do universo das relações 

pessoais, o qual envolve um contexto amplo, ou seja, a família e sua história, elementos que em 

grande parte se perderam nas metrópoles.   

De tal modo que viver na cidade é compreender o lugar, isso permite a população local 

perceber os laços que os indivíduos tecem uns com outros [...] “O lugar é a base da reprodução 

da vida” (CARLOS ,2007, p.17). Considera-se, então, a cidade como lugar onde as pessoas vivem 

em um espaço limitado, no qual as pessoas são heterogêneas e com diferentes habilidades e 

culturas, assim cada indivíduo tem sua própria história de vida, cada pessoa vê a cidade que mora 

diferente e cada um interpreta os acontecimentos que nela acontece e ao seu redor, essas 

diferenças estão refletidas na dinâmica da cidade. 

Sendo assim Catalão tem, dentro do território goiano, importância tanto nos aspectos 

econômicos, como no modo de vida dos moradores, através do uso e apropriação do espaço de 

diferentes formas em toda a cidade. Para esta análise é fundamental a compreensão de uma rede 

urbana estruturada na região do sudeste de Goiás com pequena cidade, construindo uma malha 

de relações sociais, econômicas e políticas que caracterizam a cidade de Catalão.  

Uma análise das diferentes formas de realização, o vir a ser, das tensões, das relações de 

trabalho e vida na cidade é fundamental para o conhecimento dos sujeitos que produzem e 

consomem este espaço, das práticas sócio-espaciais. Desta forma, entende-se que pesquisas 

realizadas no campo do urbano, do trabalho, da precarização e outras formas, funções e 

processos são necessárias para entender a reprodução da vida, focando os trabalhadores e 

trabalhadoras, suas ações através de movimentos sociais organizados ou não, as práticas sócio-

espaciais. 

 

3. TERRAS DE GOIÁS  
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Goiás está localizado no Centro-Oeste do território brasileiro com área de 340.111,376 

Km² conforme o IBGE (2016), “Pela sua localização e composição geológico-geomorfológico o 

estado de Goiás, teve, então o seu processo de ocupação inicial no século XVIII, na chamada 

corrida do Ouro” (LIMA, 2003, p. 30). Como marco histórico nesse mesmo território apresentavam-

se os índios para a realização do trabalho escravo, acelerando as transformações espaciais que já 

sucediam por todo Estado desde o início da colonização, surgindo os primeiros núcleos urbanos 

oriundos do garimpo.  

Já no século XIX e XX o estado tinha como base econômica a criação de gado de forma 

extensiva e posteriormente, começou-se a plantar arroz, mandioca, milho dentre outros e, por 

longos anos essa foi a atividade que sustentou as famílias goianas bem como o início de um 

período de crescimento da economia e o desenvolvimento do estado. 

Goiás passou a ter um maior destaque na economia nacional com a modernização da 

agricultura advinda de novas tecnologias possibilitando um maior fluxo de mercadorias de um 

estado para outro facilitando a exportação da soja, por exemplo, e de outros produtos 

comercializados, favorecendo o crescimento populacional e colaborando para o desenvolvimento 

econômico.  

Dentro do território goiano a grande maioria das cidades, chamado de (lugarejos) surgiram 

devido atividade de exploração do ouro tais como: Pirenópolis, Crixás, Santa Cruz, Vila Boa (atual 

cidade de Goiás Velho), Luziânia dentre outras. Já Anápolis, Goiatuba, Buriti Alegre, Três 

Ranchos, Catalão foram cidades criadas pelo patrimônio, mas também conhecidas por ‘rua’ ou 

‘comercio’. Lima (2003) salienta que: 

A denominação “ruas” advém do fato destes locais terem semelhanças com a 
cidade, como sua disposição espacial, em formas de ruas, além das atividades ali 
exercidas (comércio, igreja, diversão) que as diferenciavam das atividades 
agrícolas. Esta é uma clara evidência da separação campo e cidade, ou melhor, 
uma das mais antigas formas de entendimento do que é rural e do é urbano. 
(LIMA, 2003, p. 37).    
 

Essas cidades surgidas do patrimônio, geralmente surgiam a partir de uma pequena 

parcela de terras que os fazendeiros doavam para a igreja com intuito de agradar um santo ou 

santa de sua devoção. “Eram os locais onde as pessoas se reuniam geralmente aos domingos e 

dias santos para fazer orações ou confraternização” (LIMA, 2003, p.38). Com isso os mascates 

(vendedores de diversas mercadorias) aproveitavam o fluxo de pessoas para poder vender 

algumas mercadorias que não eram produzidas por moradores e moradoras da cidade como: 

calçados, perfumes, tecidos e outros. 

Consequentemente a cidade de Catalão era vista como via de acesso para o estado 

goiano servindo como rota de passagem, estalagem e ponto de abastecimento de produtos 

agrícolas para as pessoas que vinham da região sudeste e sul, e depois seguiam viagem para as 
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terras mineiras e outros lugares de Goiás onde havia o garimpo. Catalão, desde então, 

intensificou e diversificou a atividade comercial e agropecuária ampliando sua importância na 

região sudeste de Goiás. A descoberta de nióbio e fosfato impulsionou a economia na década de 

1970 e, já no final do século XX, a cidade recebeu indústrias do ramo automobilístico – MMC 

Motors e John Deere – que inseriram a cidade no circuito industrial, em função do processo de 

desconcentração industrial em curso no país. 

 

4. CATALÃO: UMA CIDADE PEQUENA? 

 

A microrregião de Catalão está localizada no Sudeste do Estado de Goiás e fazem parte 

do município o distrito de Pires Belo e de Santo Antônio do Rio Verde, bem como os povoados da 

comunidade Cisterna, Pedra Branca e Olhos d’água. Atualmente a cidade de Catalão possui 

98.737 habitantes segundo a estimativa do IBGE para o ano de 2015. 

Dentro do território goiano a maioria das cidades surgiu devido atividade de exploração do 

ouro de tal modo que “A origem de Catalão está no contexto do ciclo do ouro, quando os 

bandeirantes adentaram o interior do país abrindo caminhos em busca de ouro” [...] (NETTO, 

2015, p. 18). Em registros a data de fundação da cidade é de 1722, passava por aqui os 

bandeirantes de Porto Velho trazendo com os viajantes a bandeira de Bueno Filho, a escolha do 

local como ponto de acampamento foi devido ao rio Paranaíba, que servirá de apoio para os 

próximo desbravadores do território goiano. Nas palavras de Lima (2003),  

Pela sua localização, a cidade de Catalão originou-se, portanto, no movimento de 
interiorização realizado pelos bandeirantes em meados do século XVIII, tendo o 
início, a função de estalagem e como ponto de apoio aos que buscavam riquezas 
e índios pelo interior do país. (LIMA 2003, p.53). 
 

Logo a exploração do ouro começa a entrar em decadência não somente em Goiás, mas 

por todo país devido à carência de recursos especializados e mão de obra, com isso a economia 

de Goiás dava lugar a atividade agropastoril que, inicialmente, foi para consumo próprio e mais 

adiante com o excedente, à exportação para o triangulo mineiro, atividade que ganhou força no 

século XIX.  

Neste contexto temos a cidade de Catalão que no ano de 1810 um fazendeiro da região 

por nome Antônio Manoel, por devoção doou um terreno onde foi construída uma igreja, pois, ele 

tinha recebido uma graça de Nossa Senhora, com a celebração de missas o local começou a 

atrair moradores valorizando a terra, em consequência, surgiu o comércio. Assim o lugar tornava-

se um povoado e, em 1820 passava para arraial, em 1834 torna-se vila, em 20 de agosto de 1859 

vindo a tornar-se a cidade. 

 A priori a igreja tinha por nome Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos, vindo a ser 

chamada mais tarde de Nossa Senhora Mãe de Deus. “Nos arredores dessa igreja começou a 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1273 

pratica da Congada, com negros que vieram do Triangulo Mineiro para ensinar a festa para os 

negros do lugar” (COSTA, 2010, p. 70). Essa cultura local se estende a mais de uma década 

fazendo parte da identidade dos Catalanos e dos que fizeram da cidade seu local de moradia. Em 

muitas cidades goianas as práticas culturais ficaram perdidas no tempo devido à transformação no 

espaço geográfico com o avanço das tecnologias e do capitalismo acelerado, ficando somente na 

memória da população mais idosa ou em registros como fotografias e vídeos. 

Contudo as práticas culturais se modificaram de acordo com as transformações 

socioespaciais que aconteceram no urbano, promovendo modificações no modo de vida da 

população, pois a cidade ao se desenvolver dentro do sistema capitalista foi perdendo aos poucos 

sua cultura e tradição, passando por modificações em um curto espaço de tempo. Em Catalão, 

mesmo passando por algumas modificações no decorrer dos anos, a cultura das Congadas ainda 

permanece na vida da população com a mesma fé e sentimento de antigamente, cultura que 

passa de geração em geração. 

O quadro a seguir mostra o crescimento da população urbana e o declínio da população 

rural de catalão de 1970 - 2010. 

 

Quadro 01: Crescimento da população urbana e rural de Catalão: 1970 - 2010 

População 1970 1980 1991 2000 2010 

Rural 13.983 8.487 7.373 6.741 5.583 

Urbana 13.355 30.685 47.152 57.606 81.064 

Total 27.338 39.172 54.525 64.347 86.647 

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/censo 2010. 

 

Ainda no início da década de 1970 Catalão exibia um crescimento populacional urbano 

pequeno, reflexo da população que migrava para os maiores centros urbanos como São Paulo e 

Rio de Janeiro em busca de empregos, em contrapartida, em meados da década é implantado na 

cidade o polo mínero químico, assim começava a modificação do espaço geográfico, reordenando 

a dinâmica espacial de Goiás colocando a cidade como polo econômico.  

Portanto a grande transformação aflora na década de 1970 com a exploração de minérios -  

o fosfato e nióbio -, assim o processo de imigração se intensificou havendo a inserção de uma 

classe trabalhadora, com mão de obra mais qualificada, com mais trabalhadores e trabalhadoras 

migrando para a cidade, trazendo outros valores e práticas que alteraram o modo de vida na 

cidade. 

Muitas famílias saíram do campo e foram morar na cidade isso se deu devido a inovação 

da tecnologia no campo, quando perderam seus empregos e tiveram que morar na cidade. Este 

processo foi resultado da modernização da agricultura no Cerrado goiano que expulsou várias 

pessoas que trabalhavam no campo, ‘inchando’ as cidades onde não havia empregos suficientes 
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para todos. A cidade, como sempre, é sinônimo do lugar onde está o capital e o trabalho fato que 

atrai muitos trabalhadores e trabalhadoras até hoje, deixando pra trás uma vida de dificuldades no 

campo e partindo em busca do sonho de uma vida melhor. Este processo em Catalão não foi 

diferente e várias famílias chegavam à cidade em busca dos prometidos empregos na indústria, 

mas a realidade era outra. 

Sem muita informação os fazendeiros venderam suas terras a um valor muito baixo no 

mercado à época, alguns conseguiram comprar um pedaço de terra na cidade com o dinheiro da 

venda, mas não se pode esquecer os moradores vindo de outros lugares que não dispunham de 

condições para adquirir seu imóvel próprio, muitos aqui chegaram em busca de uma nova 

qualidade de vida, mas poucos conseguiam melhorar de vida.  

Afirma-se, então, que o crescimento da cidade e o processo de urbanização começou a se 

expandir devido as grandes indústrias mineradoras sendo representadas pelas empresas 

Copebrás, Fosfértil e Mineração Catalão do Grupo Anglo American, fator importante para a cidade 

pois além de estimular o desenvolvimento econômico originou postos de trabalho, aumentando a 

renda da população e favorecendo o fluxo do consumo local, lembrando que esta realidade não foi 

para todos e todas. 

Outro marco na cidade foi a chegada da indústria automobilística Mitsubishi Motors (MMC) 

e a John Deere Cameco - que fabrica máquinas agrícolas -, ambas na década de 1990, dentre 

outras empresas que se encontram na cidade e contribuem para o processo de desenvolvimento 

e crescimento urbano de Catalão. [...] “A montadora MMCB assume papel importante nesse novo 

rumo pleiteado pela cidade, respaldado na reprodução do capital automotivo através do processo 

de consolidação da montadora em Goiás”. (SILVA, 2010, p. 144). Isso é possível de entender a 

partir dos dados do quadro 2 referente ao Produto Interno Bruto (PIB), da cidade nos de 1999, 

2003, 2008 e 2013, mostrando o crescimento da cidade impulsionando o comercio local. 

 

Quadro 2: Produto Interno Bruto de Catalão 

Ano Agropecuária Indústria 
Outros 

Serviços 

1999 49.480  165.527 215.634 

2003 123.986 500.944 776.068 

2008 173.354 1.367.665 1.231.742 

2013 300.579 2.165.244 1.763.304 

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/ 

 

O Produto Interno Bruto é um índice onde “são apresentados, preços correntes (R$ mil), os 

valores adicionados brutos dos três grandes setores de atividade econômica – Agropecuária, 

Indústria e Serviços” (IBGE, 2016). Estão inclusos no montante os impostos, assim é possível 

observar um crescente aumento de atividades características do meio urbano, tanto na área 

http://cidades.ibge.gov.br/
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industrial e na área de outros serviços como: comércio, educação, saúde e outros, que são as 

maiores arrecadações do município, ocorrendo a diminuição da mão-de-obra na agricultura. Nos 

três setores acima o avanço do PIB aumentava a cada ano, isso é decorrente da urbanização no 

que tange as atividades de produção que se consolidaram devido a aglomeração de pessoas na 

cidade.  

Deste modo a instalação de grandes empresas contribuiu para o desenvolvimento 

econômico de Catalão, com a expansão da cidade que vem acontecendo observa-se uma grande 

mudança na paisagem, tanto na periferia como no centro e principais avenidas. Uma dessas 

avenidas é a Vinte de Agosto na região central da cidade onde as residências tiveram sua função 

totalmente modificadas, sendo transformadas em estabelecimentos comerciais que dão suporte 

ao desenvolvimento industrial, como bancos, lojas de roupas e calçados, centros de ensino, praça 

de alimentação, clínicas médicas, lojas de aparelhos eletrônicos, móveis, dentre outros. 

O desenvolvimento de Catalão está inserido dentro de um setor que a cada dia ganha uma 

proporção maior, ganhando destaque dentro do território goiano em relação às demais cidades, 

isso ocorreu nos anos posteriores a implantação de empresas na cidade, pois a população passou 

a ter novos postos de trabalho tanto na fábrica, como nas demais esferas da cidade, houve então 

uma necessidade de melhorias e expansão do comércio em vários ramos como vestuário, de 

calçados, perfumarias, o setor da saúde, beleza, alimentação e lazer, cosméticos, educação 

dentre outros, essa expansão se deu em prol de atender as novas exigências da população local 

que cada vez mais buscava por produtos com melhor qualidade. 

Assim Catalão entrou para o rol de cidades com destaque dentro do estado, pois a cidade 

não parava de crescer, pessoas vinham de outros lugares em busca de emprego, empresas 

nacionais como Casas Bahia, Magazine Luiza, O Boticário, telefonia de celulares, empresas de 

capacitação de pessoas para o mercado de trabalho, dentre outros. A cidade também passou a 

ter o sistema 5 S, - o SESI (Serviço Social da indústria), SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) e SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) -, as duas 

universidades o CESUC (Centro de Ensino Superior de Catalão), UFG (Universidade federal de 

Goiás), que foram importantes para o desenvolvimento de Catalão-GO, além de outras 

Universidades e centros de formação.  

 Por vez, podemos afirmar que a instalação de grandes empresas contribuiu para o 

crescimento econômico de Catalão. Dentro deste contexto pode-se dizer que a reprodução do 

espaço urbano de Catalão ganha força a partir da década de 1970 não só pelas indústrias e de 

vias de acesso possibilitando a abertura de novos caminhos, de novas fronteiras com outros 

municípios, facilitando o fluxo de mercadorias e agregando novos territórios. 

Nessa mesma época “foi introduzido uma classe média de trabalhadores e trabalhadoras 

quanto a formação e a especialização da mão-de-obra” Bueno (2007, p. 1), seja na busca de uma 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1276 

melhoria de vida ou a procura de emprego, muitas dessas pessoas ainda vivem em Catalão e aqui 

constituíram família contribuindo no entrelace de novos e velhos habitantes como os moradores 

Catalanos.    

Outro ponto a ser destacado é a criação de novos bairros na cidade, pois com a chegada 

dos migrantes, o sítio urbano foi ampliado. Pode-se observar no quadro 3 a abertura de novos 

loteamentos no ano 2000 – 2014. 

 

Quadro 3: Loteamentos efetivados em Catalão - 2000 a 2014 

Item Loteamentos Item Loteamentos 

1 Alameda dos Buritis 29 Maria Amélia I 

2 Alto da Boa Vista I 30 Maria Amélia II 

3 Alto da Boa Vista II 31 Morada do Sol 

4 Alvino Albino 32 Paineiras 

5 Campo Bello 33 Parque Imperial 

6 Cidade Jardim 34 Portal do Lago I 

7 Comercial JK 35 Portal do Lago II 

8 Condomínio Dos Buritis 36 Portal do Lago III 

9 Condomínio Green Park 37 Residencial Aquarela 

10 Condomínio Ipê Catanuã 38 Residencial Barka 

11 Condomínio Porto Nacional Residence 39 Residencial  Bolanger B. Rodrigues 

12 Condomínio Vila Borghese 40 Residencial Dos Lucas I 

13 Conquista 41 Residencial Dos Lucas II 

14 Copacabana 42 Residencial Eldorado 

15 Dona Almerinda 43 Residencial Estrela 

16 Dona Matilde 44 Residencial Laranjeiras 

17 Evelina Nour I 45 Residencial Olinda 

18 Evelina Nour II 46 Residencial Parati 

19 Geraldo E. da Rocha 47 Residencial Riviera 

20 Jardim Athenas 48 Residencial Vale do Pirapitinga 

21 Jardim Colonial 49 Residencial Vereda dos Buritis 

22 Jardim das Acácias 50 Residencial Vida Nova 

23 Jardim dos Ipês 51 Santa Rita I 

24 Jardim Europa 52 Santa Rita II 

25 Jardins Florença 53 Setor Flamboyant 

26 João Farid 54 Village I 

27 Leblon 55 Village II 

28 Liz Residencial 
  Fonte: Departamento de Cadastros Imobiliários de Catalão (GO) - 2014 

 

A inserção destes migrantes fez com que o sitio urbano da cidade fosse ampliado, 

ganhando novas formas, então nas bordas da antiga malha urbana foram criados novos bairros 

contribuiu para um novo arranjo espacial, cooperando socialmente com a reestruturação interna 

dos bairros mais antigos. Com a inserção destes novos grupos sociais a paisagem urbana passou 

a mostrar uma elaboração no rearranjo do espaço urbano.  
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Sendo assim os bairros tradicionais passaram a ser valorizados com isso vários dos 

moradores antigos se deslocaram para os novos bairros periféricos isso se deu em função da 

diminuição da qualidade de vida ocasionado pelas transformações das ruas que antes eram 

pacatas e sem movimento no que se refere ao fluxo intenso de automóveis e de pessoas outro 

fator foi que boa parte desses moradores através da renda imobiliária passou a alugar seu imóvel 

para as pessoas com poder aquisitivo alto como os grandes trabalhadores e trabalhadoras das 

indústrias que por vez tinha um cargo maior dentro da empresa diferentemente o trabalhador e 

trabalhadora de poder aquisitivo mais baixo, e também para os empresários.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os estudos sobre Geografia urbana, em sua maioria, visam a análise do espaço urbano 

enquanto forma e têm como referência a metrópole, pois são vistas como espaços das grandes 

relações socioeconômicas, remetendo seu modo de vida e suas funções, que contribua para o 

entendimento da urbanização brasileira. Portanto é preciso ter uma compreensão deste processo 

em cidades pequenas, como Catalão-GO por exemplo.  

As cidades pequenas representam um grande número e possuem um importante papel na 

economia do país, concentrando pessoas e riquezas produzidas. Os estudos nessa área ainda 

são recentes, porém há várias pesquisas que buscam construir um caminho metodológico acerca 

das pequenas cidades e médias. 

Assim pesquisar Catalão dentro do contexto de cidade pequena mas com função de 

cidade média foram levados em consideração alguns aspectos como sua formação dentro do 

território goiano ligado ao ciclo do ouro um marco histórico na vida dos goianos porém esse ciclo 

chegou ao fim e a população começava a cultivar gado e plantações para sua sobrevivência 

chamada de atividade agropastoril. E Catalão não ficou de fora desse contexto. 

 Nesse sentido, é apresentada  a implantação de algumas empresas  no município que 

reordenou a cidade, isso se deu em função da localização geográfica, pois se situa às margens  

da rodovia federal BR-050, ficando próximo a Uberlândia (MG), Brasília (DF), São Paulo (SP) e a 

GO-330 que liga a Goiânia (GO), na qual juntas são grandes centros econômicos e políticos do 

país, e isso facilita o fluxo de mercadorias entre uma cidade e outra, sendo sua logística o atrativo 

principal das grandes empresas se instalarem na região. 

 Portanto pensar Catalão como cidade pequena já não é mais tão simples mesmo com 

alguns elementos do modo de vida de uma cidade pequena observa-se elementos de uma cidade 

média em ampla expansão. Enfim, Catalão ainda é vista por muitos como cidade pequena, mas 

sua função é voltada para cidade média uma vez que ela contém os elementos necessários para 

tal classificação, pois ela possui autonomia econômica política, há uma interação urbana, tem 
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capacidade de atrair pessoas e principalmente de capital. Cabendo aqui uma abertura para futura 

pesquisa. 
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