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1- Introdução 

A questão das pequenas e médias cidades apresenta-se como um desafio às ciências 

humanas, especificamente a Geografia enquanto o ramo do conhecimento científico que se 

dedica à compreensão de fenômenos espaciais. 

O estudo das pequenas cidades no Brasil tem sido, no âmbito da geografia urbana, ao 

longo da história, pouco valorizado em detrimento dos estudos das grandes cidades, o que 

expressa na carência de referências teórico-metodológicas, conceituais e de pesquisas 

sobre o tema. 

A primeira dificuldade nos estudos sobre as pequenas cidades reside na delimitação 

da população urbana e rural pelos órgãos governamentais e da própria delimitação daquilo 

que é considerado como cidade. 

No Brasil até 1938 não havia um dispositivo legal que estabelecesse a diferença entre 

cidade e vila. A unidade territorial mais antiga, a sede da freguesia, costumava a ser elevada 

à categoria de vila ou cidade arbitrariamente, sendo assim, vilas e cidades surgiam sem a 

prévia existência da freguesia. Existiam regras para que as cidades e as vilas pudessem 

exercer suas funções, mas a decisão de criar uma cidade ou vila não era regulamentada. 

Conforme especificado na Constituição Federal de 1988, o território brasileiro está 

organizado em estados, municípios e distrito federal, todos autônomos. E cidade é definida 

com sendo toda sede municipal, independente do número de habitantes. 

Com a aprovação da emenda constitucional número 15 de 1996 a criação de 

municípios foi delegada a leis estaduais com consulta prévia a população envolvida e 

estudos de viabilidade municipal. 

A criação de novos municípios e, portanto, de novas cidades (sede municipal) no 

Estado de Minas Gerais, por exemplo, conforme explica Pinto (2003), é regulada pela Lei 
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Complementar número 37 de 18 de janeiro de 1995. Assim, para a criação de um novo 

município por desmembramentos, no estado de Minas Gerais, é necessário atender os 

seguintes critérios: 

I - número mínimo de 2.000 (dois mil) eleitores; 

II - núcleo urbano já constituído, com mais de 400 (quatrocentas) 

moradias, destinado a sediar, como cidade, o novo governo 

municipal; 

III - edifício capaz de fornecer condições de funcionamento ao 

governo municipal e aos órgãos de segurança; 

IV - existência de posto de saúde, escola públicos de 1º grau 

completo, cemitério e serviços públicos de comunicação, energia 

elétrica e abastecimento de água. (PINTO, 2003, p. 93-94). 

No estado de Goiás, os critérios para fusão, desmembramento, incorporação e 

instalação de municípios e distritos, estão dispostos na Lei Complementar número 2 de 

janeiro de 1990, tendo como requisitos para a criação de municípios os seguintes critérios: 

I – ter condição para a instalação da Prefeitura e da Câmara 

Municipal; 

II - apresentar solução de continuidade de, pelo menos, seis 

quilômetros entre a linha de divisa do novo Município e o perímetro 

urbano do município de origem; 

III – não interromper a continuidade territorial do município de 

origem; 

IV – população de mais de três mil habitantes; 

V – número de eleitores acima de um mil; 

VI – núcleo urbano constituído de, no mínimo, duzentas edificações, 

bem como de áreas possíveis de utilização para escola, unidades de 

saúde, posto telefônico, praças de esportes e cemitério; 
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VII – arrecadação, no último exercício, superior a dez milésimo por 

cento da receita estadual de impostos.3 (ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 2004) 

Para a Geografia é necessário o estabelecimento de critérios e conceitos para melhor 

compreensão das pequenas e médias cidades brasileiras. No entanto, qualquer delimitação 

é arbitrária se não considera as condições históricas, geográficas, culturais de cada região 

no contexto do país, principalmente no caso do Brasil que é constituído por imensurável 

complexidade e diversidade sócio-espacial. 

Pensamos, diante dos estudos realizados, que um caminho metodológico para um 

estudo do que representa as pequenas cidades na organização espacial e no processo de 

urbanização, ou mesmo, na formação da rede urbana, deve necessariamente fazer uma 

análise das variáveis econômicas e sociais no contexto regional, observando as 

especificidades da área em que está inserida. É também indispensável considerar das 

particularidades históricas e culturais, avaliar as políticas públicas, bem como as relações 

entre campo-cidade. 

Não temos neste trabalho como objetivo definir cidade pequena, apesar desta 

discussão ser essencial para os avanços dos estudos dessa temática. A reflexão que 

procuramos estabelecer neste texto tem origem na seguinte questão: quais as principais 

modificações que se processaram nas pequenas cidades inseridas nas áreas de 

modernização agrícola? Nos orientamos com base nos resultados de pesquisas 

desenvolvidos sobre o Sul Goiano (Goiás) e Triângulo Mineiro (Minas Gerais). Entretanto, 

nos deteremos mais especificamente aos exemplos analisados e observados em Goiás, 

sem necessariamente apresentar estudo de casos, mas procurando evidenciar os aspectos 

gerais do processo espacial produzido nas áreas de modernização agrícola. 

Apresentamos, inicialmente, análises sobre o processo de urbanização em Goiás; em 

seguida abordaremos sobre o processo de modernização agrícola e os reflexos na dinâmica 

urbana observando a questão das pequenas cidades. 

2- Urbanização em Goiás e formação de cidades de pequeno porte 

O povoamento de Goiás, bem como, a formação de núcleos urbanos e o 

desenvolvimento do processo de urbanização estão diretamente relacionados à dinâmica 

sócio-econômica e política do Brasil. Conforme Lima (2003, p. 25), 

                                                 
3 Conforme previsto no Art. 4°  da Lei Complementar 02 de janeiro de 1990, estes são requisitos para 
a criação de município, reduzidos a 2/3 no caso de municípios de interesse ecológico turístico ou 
especial interesse econômico, os dos itens, IV, V e VI. 
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as cidades brasileiras em geral e, as goianas em particular, têm 

suas origens nos chamados ciclos econômicos que ocorreram 

concomitantemente ou às vezes, em períodos diferentes, tendo, 

portanto, as origens determinadas pela expansão econômica e 

territorial do sistema capitalista. 

Nesse sentido, Gomes e Teixeira Neto (1993), Lima (2003), entre outros, destacam a 

formação de núcleos urbanos em Goiás a partir das seguintes atividades: “ciclo do ouro” 

(século XVIII); garimpo de pedras preciosas; implantação de “patrimônios” e pontos de 

comércio; surgimento de pouso de tropas e boiadas, postos fiscais, presídios; expansão da 

agropecuária tradicional; e com implantação de ferrovias e rodovias e outras infra-estrutura 

como hidrelétricas (século XX) e ainda com as cidades que surgem no século XX ligadas à 

expansão da modernização agrícola. 

A gênese do processo de urbanização em Goiás tem início, sobretudo, no século XVIII 

com o descobrimento de ouro na capitania. Esse contexto é marcado pela interiorização da 

urbanização no território brasileiro que até por volta do final do século XVII se fazia quase 

que exclusivamente na orla litorânea. Esse aspecto expressa o papel que a economia 

colonial exercia no processo de ocupação do espaço brasileiro. 

A atividade de mineração, diferentemente da produção açucareira, desenvolveu-se 

dando prioridade ao assentamento urbano. Conforme Melo (2003, p. 14), “o padrão de 

povoamento do século XVIII apoiava-se nas cidades como forma capaz de facilitar o 

controle das terras, do ouro e das pessoas que migravam para o interior da Colônia, a 

maioria em busca do enriquecimento rápido”. 

 Unicamente por meio da fundação de vilas e do estabelecimento 

nelas da administração governamental, esses homens que 

perambulam sem destino através desses campos auríferos podem 

ser controlados, sendo inconveniente deixá-los vaguearem sem 

vigilância, por causa das desordens que podem cometer. (DELSON, 

1979 apud UNES, 1998, p. 115). 

Resultou, portanto, deste contexto, a criação de vários núcleos urbanos ainda nos 

primeiros anos do século XVIII, como pode ser observado nas palavras de Melo (2003 p. 

13). 

Em 1726, Arraial da Barra; 1727, Arraial de Nossa Senhora de 

Sant’Ana (Cidade de Goiás), Arraial de Meia Ponte (Pirenópolis); 

1729, Anta, Dias da Cruz, Ouro Fino, Santa Rita, Flores, Crixá, São 

José, Água Quente, Traíra, Cocal, Natividade, Maranhão, Jaraguá, 
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Santa Luzia, Pilar, São José do Tocantins, Cachoeira e Amaro Leite. 

(MELO, 2003, p. 13). 

O final do século XVIII, ao contrário do seu início, foi marcado pela diminuição da 

produção aurífera, e houve como conseqüência do esgotamento dos veios de ouro, 

esvaziamento de muitos núcleos urbanos que se formaram ligados à atividade da 

mineração. Cidades mais consolidadas e que desempenhavam funções administrativas e 

comerciais se mantiveram. Porém, conforme explicam Palacin e Moraes (1994), Estevam 

(1998) e Chaul (2002), esse período foi marcado por um processo de “ruralização 

demográfica”, pela atividade agropecuária de subsistência (ou “abastância”) e núcleos 

urbanos escassos. Essa condição sócio-econômica marcou não somente Goiás, mas todo o 

oeste brasileiro, ao longo do século XIX, estendendo-se até os primeiros anos do século XX. 

A formação de “fazendas”4 e a economia pecuarista tradicional passam a ser os 

principais pilares da ocupação de Goiás ao longo do século XIX. 

Apesar do caráter de “ruralização demográfica” houve em Goiás, no século XIX, 

constituição de núcleos urbanos, sobretudo, daqueles formados a partir da fundação de 

Patrimônios que evoluíram em muitos casos de Freguesia, Capela, Paróquia, Povoado, Vila 

e até se constituírem em sede municipal (cidade). 

Essa forma de urbanização e produção do urbano marca, conforme Godoy e Bray 

(2003, 188), “a união entre o Estado e Igreja que desempenhou papel fundamental na 

fundação e na elaboração de políticas de expansão urbana”. Conforme Godoy e Bray (2003, 

p.188), “o espaço urbano passou a representar não só o poder do Estado como o da Igreja 

católica”. 

Estes núcleos desenvolviam funções religiosas, culturais, comerciais e algumas 

funções administrativas, estas últimas, à medida que se elevavam na hierarquia rumo a 

constituição de sedes municipais. Eram locais dos encontros, das festividades, das trocas 

comerciais e também da coerção e repressão (presença da Igreja e representantes do 

Estado). 

Podemos citar como exemplo cidades no sul do estado como Catalão (1833), Rio 

Verde (1854) e Jataí (1882) que tiveram origem nesse contexto histórico e político-

econômico. 

A urbanização em Goiás no início do século XX, entre outros fatores, expandiu-se com 

surgimento de novos centros urbanos ligados a implantação da Ferrovia de Goiás, de 

                                                 
4 Fazendas tradicionais constituídas com base na “economia de abastança” (Bertrand apud Chaul, 
2002, p. 15) ou de subsistência, com relações familiares e não assalariadas de produção.  
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algumas rodovias e ainda pela intervenção planejada do Estado com a construção das 

novas capitais, Goiânia (1935), capital estadual e Brasília (1960), capital federal. 

A partir de 1970, com inserção do estado de Goiás no projeto de modernização dos 

cerrados brasileiros, sobretudo, com o desenvolvimento da “agricultura moderna”, surgiram 

também alguns novas cidades como, por exemplo, Acreúna (GO), instalada no ano de 1989 

e Chapadão do Céu em 1993. Em alguns casos, conforme relata Peixinho (2002, p. [s. n.]), 

essas cidades, que nascem dentro de um conceito de modernidade 

que o capitalismo engendra nesse processo de ocupação da 

fronteira, reproduzem uma característica das mais arcaicas do 

interior do Brasil, o poder de mando local. Esse mandonismo não se 

manifesta na figura de um coronel do interior, mas nos homens 

modernos, que constroem as suas próprias cidades. 

É preciso avaliar que, a formação de cidades em Goiás está relacionada a uma 

dinâmica mais geral, que diz respeito por um lado ao processo de formação e ocupação do 

território brasileiro e por outro, ao contexto específico do lugar, onde relações e atividades 

foram se desenvolvendo e imprimindo um caráter singular nos lugares. É necessário ainda 

considerar que a cada contexto econômico e político processou se dinâmicas específicas 

nas cidades, o que, faz com que haja no tempo, variações em relação as suas funções, 

formas e conteúdos. 

A urbanização em Goiás se expressa na configuração de centros de pequeno e médio 

porte que desempenham funções variadas de acordo com a inserção do próprio município, 

estado e região na divisão territorial do trabalho (regional, nacional e internacional). 

Apresentamos, no próximo item, breves análises sobre as características da 

modernização da agricultura para possibilitar uma melhor compreensão de como esse 

processo tem em si elementos promotores de mudanças no campo e na cidade, bem como 

na relação campo cidade. 

3- Modernização da Agricultura e Urbanização 

3.1 - Modernização Agrícola 

A modernização da agricultura no Brasil consistiu, basicamente num esforço técnico, 

político e ideológico para a difusão de um modelo de produção agrícola orientado para o 

cultivo de monoculturas com empregos de equipamentos tecnológicos e insumos químicos. 

Esse modelo disseminou nos países de economia subdesenvolvida alterando os padrões 

locais da produção agrícola. A Revolução Verde foi o veículo de difusão desse modelo, cujo 
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objetivo, que foi amplamente divulgado, era, aumentar a produção e produtividade agrícola 

no mundo, resolvendo assim, o problema da fome. 

A modernização da agricultura é um processo inerente ao sistema capitalista de 

produção. Processo esse que, em primeiro lugar, só foi possível mediante as condições 

materiais e técnicas, resultantes dos avanços empreendidos e acumulados no sistema 

capitalista de produção desde a Revolução Industrial. 

O capitalismo à medida que ampliou os meios de produção, impôs mundialmente a 

modernização. O progresso técnico [...] é uma necessidade para os países capitalistas 

centrais, que o impulsionam para as economias periféricas (AGUIAR,1986, p. 66). As 

adoções de tecnologias para a produção agrícola, pelos países de economia periférica, não 

aconteceram isoladas do processo de acumulação e reprodução mundial do capital. 

A modernização da agricultura foi, portanto, orientada conforme os ditames do grande 

capital. Os Estados dos países subdesenvolvidos assumiram, nesse processo, papel 

central, executaram medidas de adequação das condições políticas, financeiras 

(financiamento) e materiais (infra-estruturas) para implantação do novo modelo de produção 

agrícola. 

 No Brasil, o modelo de modernização agrícola é tomado como prioridade pela 

política de desenvolvimento econômico do país a partir dos anos de 1960, pós o golpe 

militar. 

 O Brasil, nesse contexto, embasando no discurso do desenvolvimento da economia 

nacional, estava diante do desafio de efetivar o mercado interno, dar continuidade ao 

desenvolvimento da produção industrial e fazer da agricultura um setor dinâmico. Para o 

desenvolvimento da economia brasileira, segundo os “moldes” do capitalismo, era preciso a 

efetivação do “projeto modernizante”, contento no país, as limitações de ordem técnica (com 

o emprego de maquinários, insumos e tecnologias avançadas no processo produtivo) e de 

ordem política (conter os movimentos sociais, via repressão militar e divulgar a ideologia 

nacional burguesa). 

 Conforme Aguiar (1986), o país passou por uma modernização subsidiada e induzida 

pelo Estado e não pela superação das contradições internas. 

 A modernização da agricultura brasileira ocorreu paralela a reorganização espacial. 

No mesmo período histórico modernizou no país os setores de transporte, telecomunicação, 

fornecimento de energia e outros, viabilizando uma melhor fluidez e agregando áreas 

consideradas periféricas (Regiões Centro-Oeste e Norte) à economia nacional. 
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A política para a agricultura brasileira orientou-se na promoção da dinamização dos 

setores improdutivos, aumento da produtividade e produção e expansão da fronteira 

agrícola, sem, contudo, promover mudanças na estrutura fundiária do país. E o crédito 

constituiu no principal instrumento da modernização agrícola. 

O Estado foi o agente financiador da instalação das infra-estruturas e da aquisição do 

pacote tecnológico para produção agrícola. Exerceu, portanto, o papel de agente do espaço, 

implantando os elementos técnicos, político-administrativos, com a finalidade de integrar o 

país a nova divisão internacional do trabalho, onde não mais predominam as relações de 

países exportadores de matérias-primas e países exportadores de produtos industrializados. 

O contexto mundial é o da exportação da base produtiva, efetivando o que Santos (1999) 

designa de mundialização do espaço da produção capitalista com base na “unicidade” da 

técnica. 

Nesse contexto, a produção agrícola brasileira modernizou-se, passou a processar 

cada mais com o uso de maquinários, insumos químicos e sementes melhoradas. 

Agroindústrias, indústrias de insumos e maquinários, empresas de pesquisa e planejamento, 

foram implantadas. Produziu-se uma dinâmica econômica-espacial que agrega setores a 

jusante e a montante da produção agrícola, configurando os complexos agroindústrias no 

país. 

Os reflexos desse modelo de desenvolvimento são complexos, abrangem questões 

sociais, econômicas, espaciais e culturais. Como um balanço mais geral do processo é 

possível afirmar que houve aumento da produção e da produtividade de grãos no país.

 Porém, o maior crescimento da produção de grãos no país foi dos produtos agrícolas 

de exportação como a soja. A produção de soja teve um crescimento de aproximadamente 

903% em dez anos (1969/70 a 1979/80). Enquanto que no mesmo período a produção de 

arroz, produto agrícola tradicional da alimentação da população brasileira, cresceu apenas 

29% (aproximadamente) e nos próximos dez anos seguintes, passou por uma queda, quase 

retornando aos valores do ano de 1969/70. Ocorreu algo semelhante com outros produtos 

que compõem a alimentação básica, um pequeno crescimento e até decréscimo em alguns 

períodos, como o caso do feijão5. 

 A soja como produto para o abastecimento do mercado mundial, principalmente para 

a alimentação animal, assumiu a dianteira na produção brasileira de grãos. Pegando como 

referência os dados da produção de grãos de 2000/01, a soja compõe em quantidade 38% 

da produção nacional de grãos. A soja tornou-se o produto símbolo da produção 

mecanizada. 

                                                 
5 Os índices aqui apresentados foram calculados com base nos dados do IBGE e CONAB apresentados 
por Coelho (2001). 
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 O crédito que foi um dos vetores importante da modernização. Nos primeiros anos foi 

nítida a concentração dos financiamentos nas regiões Sul e Sudeste, que juntas nos anos 

1970 obtiveram 77,4% do crédito nacional destinado a agricultura e no de 1980, 69,90%. 

Nos anos de 1980 a Região Centro-Oeste viu crescer sua participação no total dos créditos 

do país, ligado aos programas governamentais que foram desenvolvidos no sentido da 

ocupação dos Cerrados e da inserção dessas áreas no circuito da produção agrícola em 

função do esgotamento de terras no Sul e no Sudeste, das pressões sociais e da 

necessidade econômica de dar continuidade ao crescimento da produção agrícola6. 

Projetos governamentais e associados a capitais privados com POLOCENTRO, 

PRODECER e outros7, foram de fundamental importância para a expansão de lavouras de 

monoculturas mecanizadas, nas áreas dos cerrados brasileiros. 

 As terras antropizadas pela prática da agricultura, também ampliaram. A política 

adotada resultou em aumento na intensidade do uso dos solos e na expansão da fronteira 

agrícola brasileira rumo ao Oeste e Norte do país, principalmente a partir dos anos de 1980. 

 Em síntese, o modelo adotado para a agricultura brasileira, não alcançou o aspecto 

mais importante dos seus objetivos, o de resolver o problema da fome. Alcançou, porém, o 

alvo de maior interesse do sistema capitalista, a inserção da agricultura no processo de 

acumulação mundial do capital. 

Por outro lado, a modernização agrícola constituiu-se em um processo que gerou 

mudanças sociais, econômicas e espaciais nas áreas incorporadas por esse novo modelo 

de produção agrícola. Juntamente com o desenvolvimento de relações capitalistas no 

campo; eliminação da produção de subsistência; tecnifização da produção; emprego de 

insumos e sementes melhoradas geneticamente e agroindustrialização, ocorreram também, 

movimentos demográficos do campo para cidade e inter-regional (sobretudo de sulistas com 

destino ao Centro-Oeste e Norte); impulsionou o crescimento de cidades pelo aumento 

populacional, intensificação dos fluxos econômicos pelas demandas produtivas do campo, 

pela presença de novos agentes espaciais; entre outras mudanças é preciso considerar 

também, as culturais produzidas pela inserção de novas práticas e valores culturais pelos 

migrantes que se dirigiram para as áreas produtoras de grãos; e a ampliação do processo 

de urbanização e produção de uma “nova” relação campo-cidade. 

No próximo item nos ateremos em discutir sobre a relação entre modernização 

agrícola e urbanização, especificamente em relação às pequenas cidades. 

                                                 
6 Os índices aqui apresentados foram calculados com base nos dados do IBGE e CONAB apresentados 
por Coelho (2001). 
7 Sobre os projetos para o desenvolvimento dos cerrados brasileiros ver: DUARTE, 1989; PÊSSOA, 
1988; PEIXINHO, 1998, COELHO, 2001, entre outros. 
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3.2- Dinâmica da urbanização em áreas de modernização agrícola: a questão das 
pequenas cidades no sul de Goiás. 

Conforme evidenciamos no item 2, o processo de urbanização em Goiás, bem como 

na região Centro-Oeste tem origem no século XVIII. Observam-se significativas mudanças 

ao longo da história. No século XIX, com a queda na produção aurífera e expansão da 

produção agropecuária tradicional houve mudanças no padrão de ocupação e urbanização 

do espaço goiano, algumas novas cidades surgiram nesse contexto enquanto aquelas 

surgidas da mineração tenderam ao esvaziamento e perda de vitalidade. No início do século 

XX a ferrovia e as rodovias apresentaram-se como fatores dinamizadores da urbanização e 

da economia no estado, associado a outros fatores como a Marcha para o Oeste, a 

construção de Goiânia e transferência da capital do estado, na década de 1930, e, 

posteriormente, a construção de Brasília. 

 Apesar desses fatores, foi a partir de 1970 que a urbanização em Goiás, bem como 

em toda a região Centro-Oeste, atingiu maiores dimensões (Tabela 01). 

Em 1960 a maior parte da população goiana residia no campo, de acordo com dados 

do IBGE (2004), apenas aproximadamente 33% eram residentes urbanos, enquanto este 

índice para a região Centro-Oeste era de 37,16% e para país, 45,08% (Tabela 01). O estado 

de Goiás e toda a região Centro-Oeste, juntamente coma região Nordeste, constituíam-se, 

nesse período, as áreas menos urbanizadas do país. 

 

Tabela 01 - Goiás, Centro Oeste e Brasil: índice de urbanização, 
segundo anos selecionados. 

1960 1970 1980 1991 2000 Unidades 
  % % % % % 

Goiás 33,29 42,17 62,20 80,81 87,88 

Região Centro Oeste 37,16 48,08 67,78 81,28 86,73 

Brasil 45,08 55,94 67,59 75,59 81,23 

Fonte: IBGE, 2004. 
 

A urbanização em Goiás a partir de 1970 sofreu impulso maior, atingindo em 1980, o 

índice 62,20% e em 1991, 80,81%, acima da taxa nacional (Tabela 01). 

O processo de urbanização em Goiás também expressou-se no aumento do número 

de núcleos urbanos. 
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Conforme pode ser observado na tabela 02, houve considerável mudanças no quadro 

das cidades goianas com aumento intenso das com mais de 20 mil habitantes. O 

crescimento registrado no número de cidades com mais de 20 mil habitantes significa que 

houve juntamente com aumento dos núcleos urbanos, ampliação no contingente 

populacional urbano. 

 

Tabela 02 – Estado de Goiás: evolução do número de cidade segundo o 
número de habitantes entre o ano de 1970 e 2000. 

Classe por N. de 
Habitantes 1970 1996* 2000 

1970/1996 
% 

1996/2000 
% 

1970/2000 
% 

Até 10.000 197 173 163 -12,1 -5,78 -17,25

De 10.001 - 20.000 19 27 38 42,1 40,74 100,00

Mais de 20.000 5 32 45 540,00 40,62 800,00

Total 221 232 246 6,03 6,03 11,31

Fonte: IBGE, 1970, 1996 e 2003 apud MELO, 2003. 
*Ao analisar os dados de 1996, considerar o desmembramento do Estado em 1988, 

formando o território do Tocantins, ao se observar os dados de 1996. 

Apesar do aumento dos núcleos com mais de 20 mil habitantes é preciso considerar o 

que representa no contexto do estado, as cidades com até 20 mil habitantes. Do total de 246 

cidades, 201 têm até 20 mil habitantes, o que representa 81,70% dos núcleos urbanos do 

Estado de Goiás. Portanto, estaremos considerando nesse trabalho como pequenas cidades 

os núcleos com até 20 mil habitantes, apesar de termos clareza que o critério populacional 

não é suficiente para esta definição. 

É preciso considerar ainda que o processo de urbanização ocorreu associado a 

difusão de um novo modo de vida (o modo de vida urbano) em todo o estado. 

Entre os elementos mais significativos que explicam o crescimento da população 

urbana e o surgimento de novos núcleos em Goiás e de forma geral, em toda a região 

Centro-Oeste, está a questão da modernização da agricultura e a inserção desta área na 

economia nacional segundo os moldes “modernos”. 

Conforme explica Santos (1993, p. 61), 

o Centro-Oeste (e mesmo, a Amazônia), apresenta-se como 

extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já 

que era praticamente virgem, não possuindo infra-estrutura de 

monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado e que 
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pudessem dificultar a implantação de inovações. Pôde, assim, 

receber uma infra-estrutura nova, totalmente a serviço de uma 

economia moderna, já que em seu território eram praticamente 

ausentes as marcas dos precedentes sistemas técnicos. Desse 

modo, aí o novo vai dar-se com maior velocidade e rentabilidade. 

Esse movimento modernizante (urbano-econômico) em Goiás, que teve início com a 

construção das capitais estadual e federal no seu território, disseminou-se pelo interior, a 

partir da década de 1970, com a modernização do campo. 

A modernização da produção agrícola foi na verdade um processo com dupla face, 

pois, modificou a paisagem, a economia e as relações no campo e na cidade e mesmo na 

relação campo-cidade. 

As cidades localizadas em áreas produtoras de grãos passaram então a ser 

requisitadas a responder a algumas das novas demandas do campo. Conforme afirma 

Santos (1993, p. 50), “o consumo produtivo rural não se adapta às cidades, mas, ao 

contrário, as adapta”. 

Santos (1993, p. 50), explica que: 

A proporção que o campo se moderniza, requerendo máquinas, 

implementos, componentes, insumos materiais e intelectuais 

indispensáveis à produção, ao crédito, à administração pública e 

privada, o mecanismo territorial da oferta e da demanda de bens e 

serviços tende a ser substancialmente diferente da fase precedente. 

Antes o consumo gerado no campo, nas localidades propriamente 

rurais e, mesmo, nas cidades, era, sobretudo, um consumo 

consuntivo, tanto mais expressivo quanto maiores os excedentes 

disponíveis, estas sendo função da importância dos rendimentos e 

salários, e, pelo contrário, tanto menos expressivo quanto maior a 

taxa de exploração, mais extensas as formas pré-capitalistas, mais 

significativo o coeficiente de auto-subsistência. Com a modernização 

agrícola, o consumo produtivo tende a se expandir e a representar 

uma parcela importante das trocas entre os lugares da produção 

agrícola e as localidades urbanas. 

A produção agrícola necessita, portanto, de equipamentos e serviços, alguns destes 

precisam ser atendidos no seu entorno imediato, assim, mesmo as pequenas cidades 

passam a desenvolver algumas funcionalidades para o atendimento de algumas destas 

necessidades como, por exemplo, os serviços oferecidos por agência bancária; oficinas 
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mecânicas; lojas de revendas de peças para máquinas agrícolas e automóveis; presença de 

técnicos especializados em atividades agrícolas e pecuárias (mecânico e operador de 

máquina, técnico agrícola, engenheiro agrônomo e médico veterinário) e postos de 

combustíveis. 

Campo Alegre de Goiás8, por exemplo, está equipado com estabelecimentos de 

serviços e comércios para o atendimento das demandas básicas do campo, contando com 

empresas de comércio de sementes, implementos agrícolas, peças, combustíveis e 

empresas de assistência técnica e serviços de armazenagem e comercialização de grãos, 

agência bancária, cooperativa rural, sindicato rural, e serviços públicos da Agencia Rural do 

Estado de Goiás, conforme pode ser observado no quadro 01. Entre as empresas ligadas ao 

setor agropecuário destacam-se empresas de armazenagem e comercialização de grãos 

como a Cargill S. A. e Caramuru Armazéns Gerais. 

Quadro 01 - Campo Alegre de Goiás: atividades de comércio, serviços e outras, ligadas ao 

setor agropecuário, segundo número de estabelecimentos, 20049. 

Descrição Quant.

Máquinas agrícolas, peças e serviços para máquinas agrícolas e 

automóveis em geral. 

 

08 

Comércio de produtos agropecuários, sementes, adubos e assistência 

técnica. 

 

06 

Posto de combustíveis e comércio de petróleo 04 

Agência bancária e posto de financiamento 02 

Armazém de grãos 02 

Cooperativa 01 

Corretora de grãos 01 

Agroindústria 01 

Serviço de pulverização aérea 01 

Órgãos públicos ligados ao setor agropecuário 02 

Total 28 

Fonte: O GUIA, 2004. 

Org.: MELO, 2004. 

                                                 
8 Município com 4.528 habitantes (IBGE, 2000), localizado na porção sudeste do Estado de Goiás, na 
microrregião de Catalão. 
9 Dados levantados a partir do cadastro de telefone do catálogo O Guia 2003/2004. 
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Porém, devido ao alto grau de tecnificação exigido pela produção agrícola moderna, as 

pequenas cidades não atendem às necessidades mais especializadas, somente serviços 

básicos, o que faz com que seu entorno tenha que recorrer constantemente aos centros 

comerciais e industriais de porte médio e grande. Conforme palavras de Ferreira (1987, p. 

14), “as pequenas cidades locais não estavam preparadas para responder a estas novas 

necessidades”. 

Observamos também na porção sul do estado de Goiás, municípios que por questões 

variadas, não se integraram à produção agrícola moderna, tendo a pecuária como principal 

atividade. As cidades destes municípios não apresentam a mesma vitalidade das pequenas 

cidades de áreas agrícolas. Como exemplo podemos citar o caso de Cumari (GO), Nova 

Aurora (GO), Goiandira (GO), Corumbaíba (GO), Davinópolis (GO), e Anhanguera (GO). 

A agricultura moderna além de gerar demandas de serviços e mercadorias para o 

consumo produtivo, possibilita a transferência de renda do campo para a cidade, ampliando 

“o consumo consuntivo”10. Isso ocorre pela renda dos trabalhadores agrícolas e dos 

produtores que inseridos no modo de vida urbano, consomem serviços de lazer (bares, 

festas, clubes), bens duráveis e investem imóveis na cidade. Esse fator expressa na 

paisagem das pequenas cidades com a presença de bares (locais dos encontros nos finais 

de semana), restaurantes, supermercados e clubes de lazer. Porém, não promove, nos 

pequenos centros urbanos, movimento econômico intenso capaz de atrair, por exemplo, 

concessionárias de automóveis, redes de revendas de eletrodomésticos, franquias e etc. 

Podemos concluir, com base nas afirmações de Ferreira (1987, p. 14), 

que essas cidades locais evoluíram como pontos de ligação entre a 

produção regional e os mercados extra-regionais. Beneficiam-se 

dessa inserção da região numa divisão espacial do trabalho, mas 

não se tornaram locais de produção e não acumularam capital. O 

comércio e os serviços foram sempre as atividades que lhes 

asseguram o dinamismo. Com a concorrência de outros centros 

mais equipados e não sendo atrativas para os novos investimentos, 

não têm condições para servir a região quando ela se moderniza. 

Diferentemente de cidades como Catalão, Jataí, Itumbiara, Rio Verde que receberam 

investimentos públicos e privados e equiparam-se, tornando-se centros urbanos de 

expressão regional11. 

                                                 
10 Consumo que se esgota em sim mesmo, diferente do produtivo. Ver Santos 1993.  
11 Estudos sobre essas cidades ver: FERREIRA (1987); DEUS (2003); MELO (2003); LIMA (2003).  
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Outro traço característico da modernização é o crescimento da população urbana tanto 

pela migração do campo para a cidade, como por fluxo migratório. Porém, as pequenas 

cidades não têm apresentado considerável crescimento populacional. Conforme as 

observações de Ferreira (1987, p. 14), a partir do caso de Ceres (GO), 

o esvaziamento do campo formando excedentes de mão-de-obra 

local alimenta o crescimento populacional das cidades, em termos 

quantitativos, mas em seguida a cidade pequena perde essa 

população, porque não tendo se equipado não tem condições de 

oferecer novos empregos. O crescimento populacional nestas 

condições não corresponde ao dinamismo das funções e das 

atividades urbanas. 

Podemos apontar também como exemplo o caso de Campo Alegre de Goiás que 

apresenta vitalidade econômica tendo em vista o plantio de soja, milho e algodão e o 

desenvolvimento de projetos agrícolas para a produção de frutas e hortaliças, que 

ampliaram a vida urbana. A cidade conta com todos equipamentos básicos (hospital, posto 

de saúde, escolas, biblioteca pública, banco, delegacia de polícia, agência dos Correios, 

igrejas, clubes de lazer, estação rodoviária, espaços públicos bem cuidados, etc), mas não 

tem registrado crescimento populacional considerável (Tabela 03). 

Se observarmos, por exemplo, dados da microrregião de Catalão, é perceptível que 

todos os municípios com número populacional entorno de 20 mil tiveram decréscimo 

populacional nos anos de 1970 (Tabela 03). Essa dinâmica não alterou no próximo decênio 

(1980-1990). No período de 1990 a 2000 alguns municípios apresentaram incremento 

relativo considerável, Três Ranchos e Corumbaíba ultrapassaram a taxa relativa de aumento 

populacional do município sede (Catalão) e Ouvidor aproximou, apesar desses índices, não 

representou aumento intenso em termos absolutos. Os demais municípios que 

apresentaram índices positivos ficaram consideravelmente abaixo do apresentado em 

Catalão12. 

 

Tabela 03 - Microrregião de Catalão: população total segundo anos selecionados. 

                                                 
12 Em relação à dinâmica populacional dos municípios apresentados na tabela 03 é preciso fazer uma 
análise mais detalhada de cada caso, por exemplo, Três Ranchos, conforme explica Felipe (2004), 
teve decréscimos populacionais (rural/urbano) nos anos de 1970 devido, sobretudo, a construção da 
hidrelétrica de Emborcação e conseqüente desativação da estrada de ferro. A construção do 
reservatório inundou 87,28 km2 da área rural desse município 30,95%.  O município de Anhanguera 
teve também no mesmo contexto, perda de 16, 36% de sua área, por inundação, com a construção 
da hidrelétrica de Itumbiara iniciada em 1974. (ANEEL, 2003). 
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Municípios 
1970 1980 

 
1991 

 
2000 

1970/80 
% 

1980/91
% 

1991/00
% 

Anhanguera 1.081 716 869 895 -33,76 +21,37 +3,00 

Campo Alegre de Goiás 4.457 4.380 4.536 4.528 -1,72 +3,56 -0,18 

Catalão 27.338 39.168 54.525 64.347 +43,27 +39,21 +18,00 

Corumbaíba 7.488 5.906 5.529 6.655 -21,13 -6,38 +20,36 

Cumari 4.977 3.775 2.883 3.105 -24,15 -23,63 -7,70 

Davinópolis 3.205 2.449 2.118 2.109 -23,60 -13,51 -0,42 

Goiandira 6.033 5.718 5.368 4.967 -5,22 -6,12 -7,47 

Ipameri 20.518 20.338 20.794 22.628 -0,88 -2,24 +8,82 

Nova Aurora 2.166 1.927 1.845 1.927 -11,03 -4,25 +4,44 

Ouvidor 3.928 3.441 3.703 4.271 -12,39 +7,61 +15,34 

Três Ranchos 3.248 2.259 2.260 2.831 -30,45 +0,04 +25,26 

Fonte: IBGE, 1970, 1980 apud DEUS, 2002, p. 55. 
ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2003. 

 

Ferreira (1987, p.15), em seu estudo, conclui que: 

na forma atual como se articulam as relações sociais, as pequenas 

cidades locais não se favorecem com os ganhos da produção e 

tornam-se ponte de passagem das correntes migratórias, não tendo 

condições de reter o próprio crescimento vegetativo. As correntes 

migratórias, atraídas pela fronteira, atualmente deixam-na pelas 

periferias dos centros urbanos mais equipados, alimentando assim a 

concentração urbana. 

A modernização da agricultura no Brasil foi também acompanhada por um movimento 

migratório de sulistas e paulistas para o interior do país. Haesbaert (1995), denomina o 

processo de migração de sulistas iniciado nos anos de 1970 de “diáspora sulista” no sentido 

de ser um amplo movimento orientado pelo capital que se fez acompanhado da difusão do 

modo de vida do migrante, na terra de destino. Conforme explica Haesbaert (1995, p. 24): 

O fluxo de migrantes sulistas pelo interior do Brasil, [...], representa 

uma complexa “diáspora” – diáspora não no sentido comumente 

utilizado de migração provocada por perseguições políticas ou 

religiosas, mas pela “perseguição do capital”, muito distinta ao se 

tratar do camponês expulso da terra pela modernização ou pela 

concentração da propriedade, e do empresário em busca de novas 

áreas agrícolas para investir ou de novas terras e crédito fácil com os 
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quais especular. Implementada ao mesmo tempo pelo setor privado, 

pelas grandes cooperativas e pelo Estado, essa transformação 

econômica “sulista” vem acompanhada de todo um modo de vida, 

sócio-cultural e político, que se projeta e se reproduz em espaços 

muito distintos dos da região de origem. 

Conforme observado no caso da cidade de Jataí (GO), por Melo (2003), os migrantes 

sulistas representam os agentes sociais e econômicos da produção agrícola moderna. Estes 

agentes difundiram-se, no referido município, juntamente, com as novas técnicas produtivas, 

as suas manifestações culturais, passando a fazer parte das festividades do calendário 

local. Foi inclusive registrada a formação de “novas” festividades na cidade que representam 

interações entre o cultural e o econômico, no caso específico, a economia gerada pela 

agricultura moderna. 

Em suma os agentes sócio-espaciais e econômicos dos cerrados brasileiro foram 

acrescidos pelos agricultores (ou empresários agrícolas), pelos técnicos especializados, por 

migrantes sulistas, por trabalhadores agrícolas em geral, configurando novos agentes 

espaciais no campo e na cidade, cujos impactos variam nos lugares de acordo com as 

características específicas, com os investimentos públicos e privados e com o grau de 

inserção do município e região no processo de modernização. 

4- Considerações finais 

Apesar dos efeitos da modernização da agricultura e da economia sobre os espaços 

urbanos de forma geral, observamos nas pequenas cidades do sul de Goiás os seguintes 

aspectos: 1) não apresentam condições concretas para suprirem a sua população e do 

município de bens e serviços, particularmente de educação, saúde, informação e lazer; 2) 

existe apenas uma especialização pontual para atender parcelas das demandas do campo; 

3) há dependência de bens, serviços e profissionais das cidades médias; 4) apenas alguns 

municípios conseguem manter vitalidade econômica; 5) as cidades que ficaram fora dos 

eixos de circulação, com localizações menos privilegiadas estão passando por um processo 

de estagnação; 6) enfrentam problemas de arrecadação tributária. 

Apesar das reflexões que apresentamos neste trabalho, ficaram alguns 

questionamentos que demandam continuidade dos estudos iniciados e do desenvolvimento 

de outras pesquisas. O objetivo central deste artigo é, portanto, muito o de mais instigar o 

desenvolvimento de pesquisas sobre as pequenas cidades, especificamente, as localizadas 

no estado de Goiás, do que realmente apresentar estudos já concluídos. Isso ocorre tanto 

pela carência de trabalhos empíricos como de proposições teóricas sobre esse tema. 
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Depois das reflexões preliminares que estabelecemos ficaram os seguintes 

questionamentos: como definir pequenas cidades para o contexto sócio-econômico e 

espacial do estado de Goiás? o que realmente representou a modernização econômica e da 

agricultura para as pequenas cidades goianas? como compreender as suas especificidades 

diante o processo “modernizante” que assolou todo o território goiano e brasileiro? quais as 

demandas do campo modernizado que as pequenas cidades conseguem atender? qual a 

capacidade que estas pequenas cidades tem de drenar a renda do entorno? Enfim, como 

pensar e agir sobre as pequenas cidades no sentido de que possamos conhecer estes 

espaços geográficos e traçar estratégias de desenvolvimento que evitem os problemas 

vivenciados pelas grandes centros urbanos brasileiros? 
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