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RESUMO 

 

 

 

 

No limite entre três estados brasileiros − Tocantins, Goiás e Bahia − o povoado de Pouso Alto 

representa um marco entre o Brasil rural e o Brasil urbano. Sua consolidação data de meados 

do século XX, quando o País caminhava para uma concentração populacional nas zonas 

urbanas, o que originou também pequenos núcleos rurais compostos por “ex-agregados” de 

fazendas. Ações e estratégias políticas, econômicas e imagéticas para subsidiar a mudança na 

estrutura produtiva das propriedades rurais ocasionaram o desenvolvimento desigual dos 

territórios, dando margem à convivência, paradoxalmente, de tempos e espaços múltiplos. 

Para compreender as contradições instauradas em Pouso Alto, lugar situado entre o Nordeste 

Goiano, e suas limitações produtivas, e uma das regiões de maior representatividade na 

produção agropecuária brasileira na atualidade, o Oeste Baiano, recorreu-se a duas categorias 

de análise: espaço e habitus. A ligação entre ambas expressa, por conseguinte, a relação 

sociedade-natureza que confere a Pouso Alto elementos que ora se aproximam da 

racionalidade moderna, ora reafirmam ali valores e costumes tradicionais. Observação, 

entrevistas, fotografias e questionários foram algumas das técnicas utilizadas na pesquisa com 

o fim de reunir informações que analisadas pudessem esclarecer um pouco da realidade 

socioespacial do interior brasileiro, sobretudo, do sertão goiano.  

 

PALAVRAS-CHAVE: SERTÃO GOIANO, ESPAÇO, HABITUS. 
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RESUMEN 

 

 

 

 

En el límite entre los tres estados brasileños- Tocantins, Goiás y Bahía- el poblado de Pouso Alto 

representa un marco entre el Brasil rural y el Brasil urbano. Su consolidación data de mediados del 

siglo XX, cuando el país caminaba hacia una concentración poblacional en las zonas urbanas, lo que 

originó también pequeños núcleos rurales compuestos por “ex agregados” de hacienda. Acciones y 

estrategias políticas, económicas y representativas para subsidiar el cambio en la estructura 

productiva de las propiedades rurales ocasionaron el desarrollo desigual de los territorios, dando 

margen a la convivencia, paradojalmente, de tiempos y espacios múltiples. Para comprender las 

contradicciones instauradas en Pouso Alto, lugar situado entre el nordeste Goiano, y sus limitaciones 

productivas, y una de las regiones de mayor representatividad en la producción agropecuaria 

brasileña en la actualidad, el Oeste Bahiano, se recorrieron las dos categorías de análisis: espacio y 

habitus. El nexo entre ambas expresa, por consiguiente, la relación sociedad-naturaleza que confiere a 

Pouso Alto elementos que se aproximan a la racionalidad moderna y reafirman en ese lugar valores y 

costumbres tradicionales. Observación, entrevistas, fotografías y cuestionarios fueron algunas de las 

técnicas utilizadas en la investigación con la finalidad de reunir informaciones que siendo analizadas 

aclararan un poco la realidad socioespacial del interior brasileño, sobretodo, en el sertao Goiano. 

 

PALABRAS-CLAVE: SERTÃO GOIANO, ESPACIO, HABITUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FOTOGRAFIAS E IMAGENS........................................................................ .......7 

LISTA DE TABELAS E QUADRO..........................................................................................8 

LISTA DE GRÁFICOS E MAPA..............................................................................................8 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 17 

 

GEOGRAFIA DO SERTÃO GOIANO - patrimônios rurais, espacialidades         

emergentes ................................................................................................................................ 22 

1.1 PERSPECTIVAS DA GEOGRAFIA AGRÁRIA BRASILEIRA ..................................... 24 

1.2 CONSTRUÇÃO DO OBJETO: abordagens, conceitos e categorias ................................. 31 

1.2.1 Conceitos e Recortes ....................................................................................................... 34 

1.2.2 Categorias de análise ....................................................................................................... 37 

1.2.2.1 Espaço Geográfico e Lugar .......................................................................................... 37 

1.2.2.2 A história feita corpo: o habitus ................................................................................... 38 

1.3 POUSO ALTO E A FORMAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS RURAIS ............................... 41 

 

A CONSTRUÇÃO DE UM HABITUS SERTANEJO ........................................................ 50 

2.1 O NORDESTE GOIANO E A SITUAÇÃO DE “ISOLAMENTO” ................................. 50 

2.1.1 Retratos de uma estrutura regional .................................................................................. 53 

2.2 RELAÇÃO ESPAÇO-TEMPO FEITA CORPO: HABITUS ............................................ 62 

2.2.1 Sertão adentro... o habitus sertanejo ................................................................................ 62 

2.2.2 O sujeito na ótica da interiorização da exterioridade ...................................................... 65 

 

ENTRE O OFICIAL E O REAL: a dinâmica dos campos ................................................... 72 

3.1 O LUGAR NO PRESENTE ............................................................................................... 72 

3.2 OS GERAIS DA BAHIA ................................................................................................... 79 

3.3 O PAPEL DA RELIGIÃO ................................................................................................. 87 

3.3.1 A festa de São Sebastião e a síntese dos campos ............................................................ 88 

 

POUSO ALTO: casas, quintais e habitus ............................................................................... 94 

4.1 ESPAÇOS E TEMPOS NO UNIVERSO SERTANEJO ................................................... 94 

4.2 POUSO ALTO E A CASA RURAL SERTANEJA .......................................................... 96 



14 

 

4.3 OS IMPACTOS DA RACIONALIZAÇÃO NO CAMPO .............................................. 106 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 111 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 114 

 

  



15 

 

LISTA DE FOTOGRAFIAS E IMAGENS 

     Pág. 

Fotografia 1 Residência em Pouso Alto 42 

Fotografia 2 Pátio (onde fora construída a Igreja Matriz) de Pouso Alto 44 

Fotografia 3 Rodovia GO-118, Nordeste Goiano, setembro de 2012 57 

Fotografia 4 Outdoor na GO-118, Nordeste Goiano, setembro de 2012 57 

Fotografia 5 Desenho alusivo à tradição “Os caretas” 60 

Fotografia 6 Homenagem dos alunos da Escola Municipal Mariana Pereira Magalhães 

ao folclore brasileiro, 2000 

61 

Fotografia 7  Trecho da estrada que liga Campos Belos a Pouso Alto 68 

Fotografia 8 Afloramento rochoso entre Campos Belos e Pouso Alto 69 

Fotografia 9 Usina Hidrelétrica do Mosquito, Pouso Alto, 2012. 71 

Fotografia 10 Largo da Matriz – Primeiro trabalho de campo, Pouso Alto, 73 

Fotografia 11 Posto de Saúde, Pouso Alto, 2012. 74 

Fotografia 12 Placas com os nomes das ruas em Roda Velha (BA), 2012. 78 

Fotografia 13 Plantação de algodão na Chapada Ocidental do São Francisco-Bahia, 

2012. 

81 

Fotografia 14 Missa em louvor a São Sebastião, Pouso Alto, janeiro de 2012 85 

Fotografia 15 Escolha mastreiro da Festa de São Sebastião, janeiro de2012. 86 

Fotografia 16 Reza doméstica, Pouso Alto, 2012. 87 

Fotografia 17 Leilão de gado nos festejos de São Sebastião, 2012. 88 

Fotografia 18 Casa de adobe e coberta de palha – Pouso Alto 94 

Fotografia 19 Construção feita de adobe, Pouso Alto, 2011 96 

Fotografia 20 Plantação de hortaliças, Pouso Alto, 2012. 97 

Fotografia 21 “Puxadinho” no quintal para abrigar o banheiro, Pouso Alto, 2012. 98 

Fotografia 22 Cômodo destinado à armazenagem dos alimentos, Pouso Alto, 2012. 100 

Fotografia 23 Espaço de oração no dormitório, Pouso Alto, 2012. 101 

Imagem 1 Vista aérea da cidade de Campos Belos (GO) 28 

Imagem 2 Vista aérea do Distrito de Pouso Alto 41 

 

 

 

 

 



16 

 

LISTA DE TABELAS E QUADRO 

     Pág. 

Tabela 1 Relação da área das regiões de planejamento do estado de Goiás 49 

Tabela 2 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 1991/2000 56 

Quadro 1 Relação dos 20 maiores municípios de Goiás 52 

 

LISTA DE GRÁFICOS E MAPA 

     Pág. 

Gráfico 1 Principal motivação da migração para o povoado de Pouso Alto (%) 21 

Gráfico 2 Estado de Goiás: População residente segundo as Regiões de Planejamento - 

1991, 2000, 2010 – 2011 

50 

Gráfico 3 Estado de Goiás: emprego formal, por setor de atividade, segundo as Regiões 

de Planejamento (2004) 

53 

Gráfico 4 Estado de Goiás: PIB per capita, segundo as Regiões de Planejamento – 

2008/09 

54 

Gráfico 5 Via pela qual aprenderam a realizar as tarefas concernentes a suas profissões 

(%) 

64 

Gráfico 6 Profissão dos entrevistados (%) 79 

Gráfico 7  Lugares frequentados para práticas religiosas, além das igrejas e templos no 

povoado (%) 

83 

Gráfico 8 Cômodos da casa mais frequentados – por gênero (%) 99 

Gráfico 9 Localidades elencadas pelos entrevistados como lugares ideais para se viver 

(%) 

105 

Mapa 1 Localização do Distrito de Pouso Alto 18 

 

  



17 

 

INTRODUÇÃO  

  

 

Os processos de urbanização e industrialização ocorreram no Brasil simultaneamente, 

ao longo do século XX, na medida em que os espaços tornavam-se “aptos” para o 

recebimento das fábricas e indústrias e para o abrigo de mercados consumidores. Nesse 

movimento, expandiram-se as redes viária, energética, de fornecimento de água e de 

telecomunicações.  

Em especial, a década de 1970 marcou o crescimento das cidades brasileiras, alterando 

significativamente os dados populacionais, isto é, houve nesse final de século uma inversão da 

população que passa a ser majoritariamente urbana. (CALAÇA, 2010).  

A agregação do caráter urbano-industrial a um Brasil agroexportador interferiu na 

malha territorial, revolucionando ainda os referenciais sociais, políticos, econômicos e 

culturais até então vigentes. No intuito de aproveitar ao máximo a extensão territorial do País, 

medidas políticas foram tomadas para inserir os espaços interioranos na produção econômica, 

haja vistas as exigências do mercado internacional. A tomada das terras de dentro, abundantes 

e de populações descritas na literatura regional como “passivas”, embora a pesquisa de Franco 

(1997) aponte o contrário, fundamentou o movimento de modernização do território nacional, 

fundamentado primeiramente na agricultura mecanizada.  

Esse modelo agrícola, dentro do processo conhecido por Modernização 

Conservadora
2
, foi pautado no uso de pesticidas e outras “invenções” modernas que 

favoreciam o monopólio da produção e a redução de mão de obra humana nas lavouras.  

A intensificação do processo de urbanização e concomitantemente de ocupação das 

áreas “despovoadas”, conforme o discurso legitimado na época, resultou no distanciamento do 

homem do campo dos meios de produção e na exclusão de grupos sociais que perderam a 

funcionalidade diante das novas formas de praticar antigas atividades rurais. Houve, enfim, 

uma transformação tanto da estrutura produtiva das fazendas, como das interações entre os 

camponeses.  

O povoado de Pouso Alto, localizado no município de Campos Belos, no Estado de 

Goiás, expressa a mudança espaço-temporal imposta ao Brasil “moderno”. Surgido de 

parcelas de terras de fazendas próximas, “doadas” por fazendeiros ou comercializadas a 

                                                 
2
 Autores como Calaça (2010) enfatizam como esse processo denominado de “modernização” acabou 

reproduzindo/conservando uma realidade desigual no campo brasileiro e não provocou alterações num sentido 

verdadeiramente moderno, mantendo em Goiás, por exemplo, uma estrutura fundiária pautada no latifúndio.  
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baixos preços, lugares como este representaram uma das poucas alternativas aos camponeses 

desapropriados no reordenamento do campo brasileiro. 

 Em virtude das especificidades de cada lugar, admite-se que não se pode fazer uma 

relação direta entre o rearranjo espacial e o desaparecimento de paisagens e conteúdos rurais. 

Diante disso, a visão dialética da realidade alerta para a capacidade científica de ultrapassar a 

dimensão aparente dos fenômenos e foi assim, que procuramos aproximar e refletir acerca da 

realidade do povoado de Pouso Alto, no Nordeste Goiano, a fim de entender o contexto 

socioespacial e as disposições incorporadas nos sujeitos submetidos à situação ímpar dos 

Patrimônios Rurais.  

Pouso Alto conta ainda com as limitações impostas ao Nordeste Goiano, região onde 

estão os piores índices socioeconômicos do Estado. Essa desigualdade regional por sua vez 

não pode ser lida à parte do processo de consolidação de uma economia agroindustrial. Nessa 

discussão, é possível colocar também em questionamento os conceitos de desenvolvimento e 

progresso, os quais se restringem à dimensão econômica, porém têm sobressaído na 

elaboração das políticas estatais. (SOUZA, 1996).  

O primeiro impacto dessas medidas na organização espacial camponesa foi a limitação 

ao acesso a terra. Com territórios cada vez mais restritos, esses sujeitos vivem os percalços da 

realização do seu modo de vida de forma plena.  

O sertão goiano tem um histórico de restrições ligado às características físicas, 

econômicas e sociais comuns ao Nordeste do Brasil. Ambos os espaços sofrem com a falta de 

infraestrutura de transporte, educação, lazer e isso é repercutido nas séries estatísticas. As 

cidades chegaram como possibilidade de sobrevivência para os sertanejos, porém, constituem-

se como espaços não planejados, nos quais os migrantes encontram refúgio em ambientes 

insalubres e violentos ― gerando problemas comuns em praticamente todas as metrópoles 

brasileiras. Entender as condições daqueles que persistem no sertão é o objetivo deste 

trabalho. 

A aproximação dos moradores de Pouso Alto foi pensada a fim de decifrar os níveis 

de alteração da espacialidade do povoado e o modo como uma situação de indefinição ― em 

meio à coexistência de ruralidades e urbanidades ― compromete a vida dos moradores. Nesse 

sentido, algumas perguntas se tornaram relevantes: Como se organiza a cotidianeidade nos 

Patrimônios Rurais? Como vivem os sertanejos goianos frente às necessidades frequentes de 

deslocamentos em busca de trabalho e melhores condições de vida? Como se organiza esta 

síntese rural / urbano diante das transformações atuais que têm impostas à vida social desses 

camponeses? 
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A ciência hoje carece de estudos que abarquem os Patrimônios Rurais. É comum a 

defesa da “tradicionalidade” camponesa, muito evidente em pesquisas que denotam uma 

postura alienada na interpretação, considerando que os homens pobres do campo não 

vivenciam as transformações que ocorrem na vida social. Todas as reflexões, mesmo que 

sejam lidas de modo crítico, não devem deixar de considerar a comunicação dos lugares e 

dimensões da vida social na produção do espaço.  

Parte-se ainda do pressuposto de que os mecanismos de dominação se reproduzem 

na/pela cotidianeidade. Por meio da interpretação da realidade de Pouso Alto pretende-se 

assim compreender as práticas formadoras do habitus dos sertanejos, aquilo que se traduz 

como essência de seus modos de vida e as mudanças advindas das relações que o povoado 

estabelece com os lugares próximos. Será feita também uma problematização da Geografia 

Agrária brasileira, onde se encontra forte uma leitura do campesinato restrita à prática 

agrícola.  

O método praxiológico, proposto pelo sociólogo Pierre Bourdieu
3
, apresentado no 

primeiro capítulo e norteador da pesquisa, conferiu a esse trabalho uma liberdade 

metodológica confiada de que há a necessidade, na ciência, de espaços de diálogo entre os 

aspectos objetivos e subjetivos envolvidos no objeto. Objeto este que fora construído ao longo 

do processo exploratório, sofrendo alterações quando deparado com os acasos da realidade. 

Na construção do texto, o empirismo e a teoria por vezes se complementam, delineando nós 

entre a pesquisa de campo e a bibliográfica.  

Quanto às questões metodológicas, partiu-se de uma revisão bibliográfica dos 

conceitos e categorias envolvidas no tema, além das perspectivas da Geografia Agrária 

brasileira. Um dos procedimentos iniciais foi a consulta a órgãos públicos e privados, como 

igrejas, para recolhimento de documentos oficiais que ajudassem a compreender os processos 

de formação do povoado. Utilizaram-se também fotografias antigas (existentes em arquivos 

pessoais de moradores) e recentemente captadas nos trabalho de campo.  

Para subsidiar a análise, foram elaborados elementos de representação como mapas, 

gráficos e quadros. Na prática, além da observação e registro por fotografias, os cinco 

trabalhos de campos destinaram-se à aplicação de questionários (vide anexo 1 com modelos 

dos instrumentos) e entrevistas semiestruturadas.  

As observações feitas em campo e as conversas informais permitiram a aproximação 

do pesquisador com os moradores de Pouso Alto, no sentido de auscultá-los e captar 

                                                 
3
 Explanado em diversas obras, como exemplo, “Os usos sociais da ciência”, cuja referência completa se 

encontra no final do trabalho. 
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sensibilidades que permitissem compreender as significações do lugar. Vale ressalvar que 

pela exiguidade de dados populacionais que ilustrem a escala etária do povoado, optou-se, na 

definição da amostra, pelo uso de uma amostra não-probabilística por tráfego, pois a Escola 

local mostrou-se ser o único local que possibilitaria o levantamento de informações por meio 

de questionário.  

A baixa escolaridade de grande parte da população do povoado, perceptível nos 

primeiros trabalhos de campo (já que não estão disponíveis dados desse detalhamento) 

direcionou a aplicação dos questionários. Optou-se pela intermediação dos estudantes
4
 nesse 

processo: eles reproduziriam as questões aos pais ou responsáveis, independente do gênero, 

pois importava a consulta aos membros que mantêm a casa. A iniciativa mostrou-se bem 

sucedida; por meio dela obteve-se um total de 68 questionários completos. 

Assim como os questionários, as entrevistas
5
 semiestruturadas seguiram seis eixos 

principais de investigação: Trajetória familiar e cultural; Identificação e vivência religiosa; 

Reprodução familiar e organização do trabalho; Representações sobre saúde e doença e; 

Espacialidade e funcionalidade da casa. Cada eixo relaciona-se a um campo específico, que ao 

final, forneceram informações passíveis de cruzamento, permitindo uma análise da totalidade 

do povoado.  

O presente trabalho apresenta-se estruturado em quatro capítulos. No capítulo inicial 

intitulado “Geografia do Sertão Goiano: patrimônios rurais, espacialidades emergentes” são 

abordados os pressupostos teóricos da dissertação, as questões relacionadas ao método, assim 

como a apresentação das perspectivas da Geografia Agrária brasileira. Num segundo 

momento, foi o exposto e discutido o contexto que deu origem aos patrimônios rurais em 

Goiás, inserindo Pouso Alto na análise.  

 No segundo capítulo, “A construção de um habitus sertanejo”, a realidade do 

Nordeste Goiano foi apresentada num confronte à política de “integração”, mostrando a 

contribuição desse discurso na legitimação da desigualdade regional e social do Estado de 

Goiás. Exposta a situação geográfica da região, os tópicos seguintes destinaram-se à 

identificar as principais influências do sertão ― considerando inclusive suas limitações físicas 

e econômicas ― no habitus sertanejo. 

  Em “Entre o oficial e o real: a dinâmica dos campos”, terceiro capítulo, realizou-se 

uma leitura do povoado pela teoria dos campos, de Pierre Bourdieu, aproximando Geografia e 

                                                 
4
 Os questionários foram entregues aos alunos de 5º ao último ano do Ensino Médio da Escola Municipal 

Mariana Pereira Magalhães, devido à responsabilidade exigida na tarefa.  
5
 No texto, os trechos referentes às falas dos entrevistados aparecem em destaque itálico. 
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Sociologia. Demonstra-se o que é posto pelas forças externas ao distrito, como nomenclaturas 

legítimas, práticas religiosas e outros, e como o lugar reage frente a esses elementos.  

 No quarto e último capítulo, “Pouso Alto: casas, quintais e habitus”, adentramos à 

casa pouso-altense, sobretudo o quintal. Por uma análise do presente captou-se o que a casa 

expressa do embate entre conteúdos socioespaciais contraditórios. Logo, ela aparece como um 

dos veículos de comunicação entre o sujeito e o lugar.  

Nas considerações finais, foram apresentados os pontos principais da análise, no 

intuito, sobretudo, de suscitar reflexões acerca da realidade espacial dos Patrimônios Rurais 

goianos frente à racionalização no campo.   

Importante ressalvar que este estudo, por suas limitações metodológicas e de 

disponibilidade de fontes orais e documentais sobre o lugar não se esgota aqui. Neste primeiro 

momento, procurou-se despertar o interesse e abrir a possibilidade de se estudar uma 

categoria ausente nas discussões instigadas pela Geografia em Goiás. Acredita-se ser uma 

iniciativa pioneira que trás Pouso Alto e os demais povoados em situações semelhantes para 

as discussões acadêmicas. 
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GEOGRAFIA DO SERTÃO GOIANO - patrimônios rurais, espacialidades emergentes 
 

 

Três palavras expressam a história do povoado Pouso Alto, são elas: fronteira, 

migração e sobrevivência. Nesta tríade se encontra indissociável a relação do homem, o 

Sertanejo, com o meio, o Sertão. A própria localização do povoado (exposta no mapa 1), 

informa a situação fronteiriça que marca o lugar, em meio a três estados: - Goiás, Bahia e 

Tocantins. 

 

 

 

Mapa 1 – Localização do Distrito de Pouso Alto 
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Entre divisas, o desenho curvado do rio que corta o distrito de Pouso Alto é 

semelhante à história do lugar, escrita por idas e vindas de sujeitos migrantes. O caráter 

assimétrico desse espaço é visto antes de tudo, pela lei de sua criação: 

 

Começam na cabeceira do Rio Mosquito, junto à Serra Geral e à Chapada Ocidental 

da Bahia, nas divisas com o Estado do Tocantins [...] seguem pelo Rio Mosquito a 

jusante, contornando todas as suas curvas [...]. (Lei nº 586/95 de 22 de novembro de 

1995).  

 

 

O povoado se enquadra num grupo de núcleos populacionais nascidos do intenso 

êxodo rural do século XX, resultado de medidas “desenvolvimentistas” aplicadas ao interior 

brasileiro.  

A região goiana na qual Pouso Alto está localizado aparece neste texto ora como 

sertão, ora como nordeste goiano, por dois motivos. Primeiro, porque esse espaço estabelece 

uma relação com o sertão nordestino, em especial com o Estado da Bahia, determinante no 

arranjo espacial e nas práticas dos pouso-altenses. Por outro lado, apesar de cientes da ampla 

discussão acerca da região como categoria de análise geográfica, recorremos à divisão 

considerada no planejamento estatal para explicar como, num movimento de associação entre 

estado, sujeitos e instituições, ela foi gerida.  

Quisemos entender, para fins de contextualização apresentada neste primeiro capítulo, 

a ligação entre ações e discursos disseminados pelo poder oficial que deram ao Nordeste 

Goiano as características legitimadas no senso comum: pobreza, abandono e “passividade”.   

Nas últimas décadas, o sertão goiano ― porção do território goiano circunscrito à 

divisa com a Bahia ― vem apresentando inúmeras contradições e também visões 

estereotipadas, inclusive pela ciência. Ora como região isolada, excluída do progresso 

estadual por motivos ligado à sua natureza, ora, conforme a teoria do desenvolvimento 

desigual e combinado, exposta por Novack (2008), resultado de processos socioeconômicos 

naturalizados no discurso capitalista. Nessa região, constam 20 dos 246 municípios goianos, 

onde a maioria contém uma população total abaixo de 10.000 habitantes (IBGE, 2010).  

Apesar de maior expressividade da população urbana nos índices estatísticos, ao 

percorrer a região percebe-se quão presentes estão os hábitos rurais. Logo, antes de iniciar a 

exposição dos fatores e produtos da desigualdade regional que atingem o sertão, consideramos 

importante apresentar as abordagens sobre o rural na Geografia Agrária brasileira para 

entender como sujeitos e espaços rurais vêm sendo tratados na Geografia. 
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1.1 PERSPECTIVAS DA GEOGRAFIA AGRÁRIA BRASILEIRA 

 

A conjuntura atual da Geografia Agrária brasileira é produto de uma formação 

estreitamente relacionada a processos históricos e econômicos mundiais. Na sua estruturação, 

há uma diversidade de abordagens acerca do espaço rural de acordo com linhas de 

pensamento distintas. Na tentativa de problematizar o assunto, inicia-se com a diferenciação 

feita pela geógrafa Larissa Bombardi (2008), num estudo sobre a evolução do pensamento 

geográfico agrário.   

Segundo a autora, o tema campesinato como segmento social ganha destaque na 

corrente crítica da geografia, dividindo-se em três tendências: 1ª. aqueles que concebem o 

camponês como um assalariado em potencial; 2ª os que acreditam no desaparecimento do 

campesinato e; ainda, 3ª. o grupo que defende a manutenção da classe camponesa, 

fundamentados nas contradições do sistema capitalista.  

A primeira linha de pensamento caminha na defesa da instauração de um modelo ideal 

de sociedade, o socialista. Para isto seria fundamental que todos os trabalhadores, rurais e 

urbanos, se transformassem em assalariados e posteriormente se organizassem, compondo um 

movimento operário.   

Outra corrente, a segunda, afirma que no processo de expansão capitalista, o 

campesinato desaparecerá, restando apenas proletários. Autores desse raciocínio realizam uma 

abordagem evolutiva do campesinato, contrapondo as categorias de camponês tradicional e 

agricultor moderno (WANDERLEY, 2003, p. 47). O agricultor seria então, uma nova 

categoria. Esse é um caminho que privilegia, na abordagem do rural, as rupturas e não as 

continuidades socioespaciais, localizando a agricultura familiar, por exemplo, à parte da 

história camponesa. O prognóstico, nesse pensamento, seria o avanço das multi e 

transnacionais, tornando inviável a reprodução camponesa, logo, os sujeitos ficariam 

desprovidos das mínimas condições de sobrevivência. 

Por último, encontra-se a vertente que assume o campesinato como classe necessária 

ao sistema. Nessa visão, tanto as relações capitalistas como as relações não capitalistas são 

indispensáveis no desenrolar do modo de produção dominante. Desse modo, a contradição faz 

parte do próprio capitalismo e cuidará da reprodução do campesinato.  

Diante da exposição feita pela geógrafa Bombardi (2008), pauta-se no último 

raciocínio para apresentar Pouso Alto como um lugar de convivência entre sujeitos que 

representam o rural brasileiro, independente de serem assalariados ou não. O diferencial está 

no fato de que construíram suas trajetórias de vida segundo espaços rurais de sociabilidades, 
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mesmo estando, contraditoriamente, inseridos no processo de urbanização. Mesmo, ressalta-se 

que a realidade do povoado desassemelha-se dos dois primeiros caminhos: não há uma 

maioria assalariada, nem as condições para que os sujeitos desenvolvam atividades agrícolas 

autônomas que os projetem no mercado, situações comuns em muitos municípios goianos, 

como Chapadão do Céu, Serranópolis, Rio Verde
6
. Há sim, peculiaridades na espacialidade 

sertaneja que a coloca, como se verá nos próximos capítulos, em situações de intensa fluidez 

entre elementos urbanos e rurais. 

Através dos questionários foi possível confirmar duas das principais características da 

população pouso-altense - a migração e a origem rural - que justificam e incluem o povoado 

no debate acerca da problemática agrária. Como todas as localidades originárias desse 

processo de rearranjo espacial, Pouso Alto recebeu famílias que lutavam contra o 

desemprego, movidas principalmente pelo desejo de possuírem suas propriedades (como 

demonstrado no gráfico 1).  

 

   

 

 

                                                 
6
 Conforme foi possível perceber em trabalho de campo da disciplina “Ambiente e apropriação de regiões do 

Cerrado”, do Programa de Pós-Graduação em Geografia do IESA/UFG. Realizado no Sudoeste Goiano, nessa 

ocasião os alunos tiveram contato com cooperativas de produtores, como a COMIGO, no município de Rio 

Verde no Estado de Goiás. 
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Gráfico 1 - Principal motivação da migração para o  

povado Pouso Alto (%) 

Despejo

Desemprego

Fuigir da violência

Exigência da família
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Outros

Fonte: Dados levantados através dos questionários. Outubro de 2012. 

Elaboração: MARQUES, Ana C. O. 
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Da população contemplada nos questionários, apenas 5% das pessoas são naturais do 

povoado. As demais vem de uma composição de baianos (14,4%), tocantinenses (17,3%), 

naturais do Distrito Federal (4,3%), goianos e de outras localidades (51%). Os estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Sul também aparecem, cada um com 1% 

de representatividade. 

Povoado de “beira de estrada”, conforme classificação proposta por Silva (2008), o 

lugar constituiu-se num ponto de encontro entre sujeitos migrantes, tropeiros e ex-agregados 

de fazendas circunvizinhas. A característica migratória é também comprovada diante de uma 

população onde aproximadamente 40% dos entrevistados moraram em estados diferentes 

antes de “fixarem” em Pouso Alto. E quanto à ruralidade presente em seus hábitos, tem-se o 

dado de que 70% dos moradores do povoado que responderam os questionários vieram da 

zona rural. 

As raízes rurais compuseram a história desses migrantes que, voluntariamente ou não, 

contribuíram para a reprodução de aspectos sociais e espaciais intrínsecos a seus habitus. A 

proximidade com centros urbanos, como Campos Belos (GO) e Roda Velha (BA), não 

provocou automaticamente na descaracterização dos matizes tradicionais ou do habitus 

camponês desses sujeitos, pois como lembrado por Wanderley: 

 

É preciso insistir que, pela sua própria natureza, o campesinato tradicional não 

constitui um mundo à parte, isolado do conjunto da sociedade. Pelo contrário, as 

sociedades camponesas se definem, precisamente, pelo fato de manterem com a 

chamada “sociedade englobante” laços de integração, dentre os quais são 

fundamentais os vínculos mercantis. (2003, p.45). 

 

 

As definições dicotômicas combatidas pelo autor acarretaram à Geografia Agrária 

empasses nas concepções e abordagens do rural. Para entender as incongruências dessa 

ciência é preciso ter noção do contexto em que foram desenvolvidas. 

A geógrafa Darlene Ferreira (2001) fez um levantamento dos principais estudos da 

Geografia Agrária brasileira e aponta o surgimento dessa vertente entre os séculos XIX e XX, 

conjunto ao desenvolvimento da própria ciência geográfica. Como a economia mundial 

baseou-se por muito tempo, com exclusividade no campo, o enfoque nos estudos rurais era 

algo “natural” por se conectar a uma vocação espacial do território: a atividade agrícola.  

A autora enfatiza que, apesar de viajantes realizarem minuciosas descrições do 

território brasileiro, somente no final do século XIX os relatos começaram a incorporar 

críticas e reflexões acerca do uso e ocupação do espaço rural. Acrescenta ainda que 

tradicionalmente a Geografia Agrária baseou-se na pesquisa de síntese, sendo o objetivo das 
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pesquisas desenvolvidas nas escolas clássicas da Geografia, em especial a francesa e a alemã, 

a diferenciação das regiões agrícolas, com seus modelos de produção e gêneros de vida.  

Também sobre a era clássica, Bombardi (2008, p. 99) ressalva: “A geografia que se 

cunhou, naquele momento histórico, teve como marco conceitual central o historicismo”. O 

conhecimento do território nacional e a consciência da importância desse saber mantinham-se, 

na época, sob o domínio de agentes e instituições estrangeiras. 

O interesse nacional acontece somente no início do século XX, em função, sobretudo, 

do incentivo político na década de 1930. Com a implantação do regime militar, toma-se 

consciência da estratégia de conhecer o espaço para nele agir. A partir de então, intensifica-se 

a produção do conhecimento científico no Brasil e a Geografia Agrária iniciou seu processo 

de autonomia, como aponta Ferreira: 

 

A necessidade de conhecer e conquistar o território brasileiro – até então mais 

conhecido pelos estrangeiros que aqui buscaram conteúdo para seus estudos – em 

função da política de modernização a ser implantada pelo governo federal torna o 

conhecimento geográfico autônomo e o institucionaliza. (FERREIRA, 2001, p. 42). 

 

Nesse primeiro momento, diante de uma política de abertura de mercados que marcou 

o governo militar, tinha-se como meta expandir os espaços de produção, em especial 

destinados à atividade agroindustrial. No plano do discurso, fortalecia-se a ideia de um Brasil 

integrado, onde fossem privilegiadas as trocas regionais.  

O Nordeste Goiano compartilha ainda hoje a situação de objeto pouco estudado na 

ciência, ao carecer de pesquisas não só nas áreas humanas e sociais, mas também de relatórios 

e pesquisas que explorem as feições e dinâmicas naturais da região. Só recentemente (a partir 

de 2010), áreas vizinhas ao povoado de Pouso Alto, incluindo o sul tocantinense, têm 

despertado o interesse de empresas de mineração.  

Cartografar as diferentes culturas e técnicas agrícolas dispersas pelos territórios 

tornou-se a metodologia tradicionalmente aceita e considerada suficiente para pesquisas nas 

décadas iniciais da construção de uma Geografia Agrária (FERREIRA, 2001). O homem 

nesse contexto era tido como um simples componente da paisagem.  

As modificações na dinâmica socioeconômica do país exigiram uma reorientação da 

Geografia. A intensificação do processo de urbanização assistido na segunda metade do 

século XX, acompanhado e justificado pelo crescimento da atividade industrial, lançaram 

novos tempos e espaços na abordagem geográfica. “A partir da década de 1950, o 

desenvolvimento do sistema urbano-industrial e a concretização da divisão social do trabalho 
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colocaram a cidade e a indústria como precursores de uma nova realidade econômica.” 

(FERREIRA, 2001, p. 43).  

Instaura-se então um novo modelo civilizatório e junto a ele, a necessidade de 

sistematização da Geografia Agrária, já que ela, sozinha, não mais explicava a dinâmica 

espacial do País.  

Além dos paradigmas científicos, a inversão de valores sociais atingiu, sobretudo, 

sujeitos rurais como os moradores de Pouso Alto. Expandiu-se a significação dos conteúdos e 

espaços urbanos como parâmetros de desenvolvimento social, o que pôde ser comprovado nas 

entrevistas.  

O surgimento e crescimento das cidades acarretou uma série de mudanças nas 

paisagens, nas forças produtivas e nas relações de produção no campo. Mudou a forma e o 

conteúdo do contrato de trabalho. Entre patrão e empregado, a palavra já não bastava, 

tornando-se comum firmar documentos legítimos especificando as funções de cada parte.  

No plano científico, conceitos como o de “modernização da agricultura” foram 

incorporados à interpretação do espaço brasileiro com a tentativa de interpretar o movimento 

que estava ocorrendo: as transformações do meio técnico com vistas a aumentar a 

produção/produtividade no campo. (CALAÇA, 2010). Diante disso, assiste a uma disputa 

entre agentes e instituições que ultrapassam os limites físicos, onde a conquista de territórios 

longínquos dar-se-á por meios muitos mais sutis, como o monopólio da informação. No 

sertão, a ocupação agroindustrial dos Gerais da Bahia ilustra a materialização dessa nova 

ordem econômica, onde empresas transnacionais sobrepuseram-se a espaços tradicionalmente 

sertanejos. (A. U. OLIVEIRA, 2010).  

Em termos subjetivos, a essência das relações de dominação passa a ser a fragilidade 

do raciocínio do sujeito, que estimulado desde criança, sente-se espectador da própria 

realidade. 

As distâncias espaciais, de maneira geral, deixam de representar entraves à imposição 

do arbitrário cultural dominante. No povoado de Pouso Alto, por exemplo, a presença da 

antena parabólica potencializa a função televisiva de entretenimento e disseminação de 

valores modernos, alterando a espacialidade da sala, que antes era lugar de oração. 

Fundadas as bases capitalistas, as décadas seguintes ao fim da guerra fria se 

caracterizaram pela corrida em busca do conhecimento detalhado dos territórios. (SANTOS, 

2009). Na Geografia, a dimensão prática do conhecimento ganhou primazia nas pesquisas e a 

exportação dos modelos estatísticos para as ciências sociais marca a hegemonia do método 
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positivista. Nessa vertente, a análise se encerra na descrição do objeto e apesar de iluminar 

questões através da estatística, soçobra nelas.  

O Paradigma da “Nova Geografia” reforça o uso de modelos matemáticos para 

representar fenômenos geográficos, compartilhando o mesmo método entre as ciências 

naturais e sociais. Sobre a aplicação da abordagem teorético-quantitativa na Geografia 

Agrária, Gusmão explica que: 

 

 
Os estudos rurais voltados para um enfoque classificatório, utilizando modelos 

estatístico-matemáticos caracterizam principalmente o fim da década de 60 e início 

da década de 70. Nesses estudos é marcante a influência da Comissão de Tipologia 

Agrícola da União Geográfica Internacional, que procurou sistematizar os conceitos 

existentes sobre organização agrária e fornecer diretrizes gerais para o 

desenvolvimento das pesquisas sobre classificação em agricultura. (2004, p. 7). 

 

 

Segundo o autor, a intenção maior dos geógrafos dessa corrente era a de fornecer uma 

base sólida das potencialidades paisagísticas, a fim de contribuir para o aumento da 

produtividade agrícola. Os trabalhos sobre o rural concentravam-se, sobretudo, no 

mapeamento das potencialidades ambientais e na distribuição das lavouras.  

A Nova Geografia passa a sofrer críticas num momento de intensa insatisfação popular 

com as disparidades sociais ocasionadas pela valorização de um sistema desigual, como o é o 

modo de produção capitalista. Juntamente com o crescimento da produção interna e do 

aumento do prestígio brasileiro nas relações internacionais, surgiram organizados movimentos 

sociais que lutavam contra problemas existentes desde a colonização brasileira, como a 

discriminação racial e por gênero. (MORAES, 2007). 

À medida que se fortaleceram político e economicamente as elites brasileiras e 

estrangeiras que no Brasil investiam, cresceram também o número de pessoas desempregadas. 

A seleção rigorosa do mercado de trabalho formou um “exército” reserva de mão de obra 

sobrevivendo no serviço informal. Insegura, a explosão da multidão em grandes 

manifestações engrandeceu a revolta popular, trazendo inclusive intelectuais para o 

movimento militante.  

Diante da crise social vivida nas ruas, o envolvimento político do cientista fez 

florescer na ciência uma visão crítica da realidade. Segundo Bombardi (2008, p. 101) “Foi, 

portanto, na década de 60 que passou a haver uma alteração muito significativa na concepção 

da Geografia, no questionamento de seus pressupostos e, significativamente, a aproximação 

com a filosofia”. O espaço brasileiro passa a ser compreendido não somente pelos métodos 

quantitativos, mas aliados a eles, a crítica social.  
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Cientes da desigualdade no acesso ao conhecimento, considerado libertador, os 

geógrafos críticos passaram a questionar as estratégias capitalistas de dissimulação da 

realidade e concentração das riquezas. A Geografia Agrária oriunda da corrente crítica 

incluiu, na discussão acerca do rural, novos conceitos e expressões. Sobre o assunto, a autora 

aborda que: 

 
No início da década de 1960 este autor [Orlando Valverde] fala sobre a influência da 

Economia Política e, fazendo uso de termos como relações de produção, modo de 

produção e formas de economia, difere de outros autores na interpretação do meio 

agrário sob a ótica geográfica. Em sua perspectiva, o fundamental da agricultura 

capitalista está na comercialização. (BOMBARDI, 2008, p. 48). 

 

 

A comercialização, por sua vez, induz à discussão da desigualdade de acesso aos bens 

e serviços sociais, responsável pela estratificação da sociedade. O papel da comercialização 

na diferenciação dos lugares é evidente quando se depara, por exemplo, com o estado das 

rodovias que dão acesso ao Nordeste Goiano, assunto tratado no próximo capítulo.   

Quanto às inovações propostas pela corrente crítica na Geografia, ela põe em jogo os 

atores e fenômenos que antes permaneciam camuflados, como os intermediários da produção, 

as ideologias dominantes e a luta de classe. Sobre esse período, comenta Ferreira (2011, p. 

54): 

 

 

A Geografia Agrária, a esta altura, já está consolidada, mas passa por 

transformações. As novas perspectivas metodológicas e as mudanças na forma de 

produzir na agricultura deram ao agro nova configuração, que precisa ser 

compreendida – esta é a preocupação do geógrafo da década de 1970 (FERREIRA, 

2011, p. 54).  

 

 

No Brasil, Orlando Valverde e Ariovaldo Umbelino de Oliveira ficaram conhecidos 

pelo viés crítico que direcionam suas pesquisas; sendo que, o primeiro transladou as escolas 

de análise, pois muito antes de existir uma Geografia crítica propriamente definida, ele já 

apresentava este viés em seus estudos. 

A crítica foi introduzida na Geografia pela defesa de um conjunto de instrumentos de 

análise incorporado no chamado método dialético. Nele, os fenômenos são lidos por suas 

contradições e; parte daí, o esforço de pensar o espaço através da complexa relação entre as 

realidades locais e os fenômenos globais, por meio de conceitos com o de redes. Diante disso, 

seguindo uma abordagem dialética, o povoado de Pouso Alto foi pensado para além dos seus 

limites físicos.  
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A relação local-global fundamentou inclusive a análise da casa sertaneja, que 

extrapola a forma e a função de morar. Este trabalho, porém, não tem o objetivo de se 

enquadrar em alguma tendência epistemológica já consolidada, apenas predomina a tentativa 

de se pensar o espaço pela complexidade que o envolve, associando a visão dialética ao 

método praxiológico proposto por Pierre Bourdieu.  

Independente da classe social, nesse texto, quando se fala em sujeito, remete àquele 

que convive com variáveis externas, inclusive globalizantes, mas que também é determinante 

nas condições materiais e simbólicas compartilhadas com a sociedade total. Considera-se, a 

partir de Bourdieu, cada indivíduo na sua particularidade, calçado na seguinte tese 

sociológica: 

 
É a estrutura das relações objetivas entre os agentes que determina o que eles podem 

e não podem fazer. Ou, mais precisamente, é a posição que eles ocupam nessa 

estrutura que determina ou orienta, pelo menos negativamente, suas tomadas de 

posição. Isso significa que só compreendemos, verdadeiramente, o que diz ou faz 

um agente engajado num campo (um economista, um escritor, um artista etc.) se 

estamos em condições de nos referirmos à posição que ele ocupa nesse campo, se 

sabemos “de onde ele fala” [...] em vez de nos contentarmos em nos reportar ao 

lugar que supostamente ele ocupa no espaço social global, o que a tradição marxista 

chama de sua condição de classe. (BOURDIEU, 2004, p. 23-24). 

 

 

No desejo de decifrar o espaço por meio das experiências aludidas à realidade do 

povoado é imprescindível trabalhar com a cotidianeidade, com as simples relações entre pares 

que provavelmente seriam ignoradas numa análise restrita à disputa de classes. Destarte, 

prevalece a intenção de desenvolver um estudo do rural goiano, entendendo o campo ― e, 

inclusive, a dimensão urbana presente neste espaço — como o verdadeiro objeto da Geografia 

Agrária.  

Independente da nomeação, os termos (campo, rural, agrário) quando aqui citados, 

carregam a relação dialética considerada entre o sujeito, e a vida social em todos os seus 

aspectos, dentre eles o subjetivo, e o espaço geográfico. 

 

1.2 CONSTRUÇÃO DO OBJETO: abordagens, conceitos e categorias 

 

Baseada no método praxiológico, essa dissertação desenvolveu-se em torno de uma 

proposta do sociólogo francês Pierre Bourdieu, através da utilização de uma das categorias 

desenvolvidas pelo autor: o habitus. Em conjunto com segmentos da corrente crítica da 

Geografia, pretende-se, como já dito, evidenciar a interdependência entre sujeito e espaço.  
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Há uma proposta de aproximação entre Geografia e Sociologia, haja vista que ambas 

estudam a sociedade, cada qual num viés específico, e que isso não impede o diálogo 

fundamental na construção de uma síntese da realidade. Nesse sentido, Santos argumenta:  

 

 

A sociedade que deve ser, finalmente, a preocupação fundamental de todo e 

qualquer ramo do saber humano, é uma sociedade total. Cada ciência particular se 

ocupa de um dos seus aspectos. O fato de a sociedade ser global consagra o 

princípio da unidade da ciência. O fato de essa realidade total, que é a sociedade, 

não se apresentar a cada um de nós, em cada momento e em cada lugar, senão sob 

um ou alguns dos seus aspectos, justifica a existência de disciplinas particulares. 

Isso não desdiz o princípio da unidade da ciência, apenas entroniza outro princípio 

fundamental, que é o da divisão do trabalho científico. (SANTOS, 1990, p. 115). 

 

 

Economia, política, cultura, são alguns dos níveis sociais consideradas pelo autor na 

obra citada. Dentre eles, existe o nível/objeto atribuído à ciência geográfica: o espaço. 

Analisá-lo em suas especificidades, considerando tanto a sua interação com os demais níveis 

quanto a sua relativa autonomia deve compor a questão central dos estudos geográficos. 

Sendo assim, o espaço é aqui visto como um agente ativo na dinâmica do povoado de Pouso 

Alto, determinando práticas e até mesmo, contribuindo para a reprodução das contradições 

sociais.  

Pierre Bourdieu também compartilha da ideia de que para compreender a realidade é 

necessária sua divisão. Uma das mais conhecidas teorias do sociólogo é a teoria dos campos
7
. 

Nela, pressupõe-se que o substrato (material ou simbólico) é dividido em escalas menores 

para que se torne possível compreender os vértices de cada “submundo” e entender a lógica 

que comanda as práticas sociais. O campo é assim, um espaço relativamente autônomo, com 

suas próprias regras, tendo como exemplos os campos religioso, econômico, político, 

linguístico.  

Na teoria, que quanto mais autonomia tiver um campo, maior a autoridade de ditar o 

próprio funcionamento. O contrário acontece quando um determinado espaço social é 

extremamente vulnerável a pressões externas e se vê em todo momento dependente de 

decisões que não lhe competem. Basicamente, o que caracteriza um campo são suas regras, 

linguagens, interesses, agentes e capitais próprios.  

                                                 
7
 Campo, um conceito desenvolvido por Pierre Bourdieu, é apresentado por Ortiz (1983, p. 19) como o “[...] 

locus onde se trava uma luta concorrencial entre os atores em torno de interesses específicos que caracterizam a 

área em questão.”. 
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Todos os campos estão interligados e são atingidos pelo campo do poder, submundo 

esse que responde por uma lógica própria. Sobre a autonomia dos campos, diz Bourdieu 

(2004, p. 21): 

 

 
A noção de campo está aí para designar esse espaço relativamente autônomo, esse 

microcosmo dotado de suas leis próprias. Se, como o macrocosmo, ele é submetido 

a leis sociais, essas não são as mesmas. Se jamais escapa às imposições do 

macrocosmo, ele dispõe, com relação a este, de uma autonomia parcial mais ou 

menos acentuada.  

 

 

Sempre envolvidos, didaticamente os campos representam círculos que se intercruzam 

formando uma malha. Dentro deles, há a circulação de capital específico e somente quem o 

mantém e/ou o acumula consegue permanecer na disputa. Como exemplo, tem-se o campo 

religioso. Nele, a disputa se dá pela concorrência dos bens de salvação. Cada agente e 

instituição religiosa têm como fim a legitimação de seus bens (linguagem, postura, 

divindades) e para isso é necessário que o maior número possível de pessoas se interesse por 

suas doutrinas. Nessa concorrência, alguns sujeitos se destacam, quando conseguem aumentar 

seu capital, e outros perdem o capital religioso necessário para manter-se no jogo.  

Da exposição acerca do funcionamento do campo, para a análise feita neste trabalho, 

importa compreender as relações de dominação envolvidas nas entrelinhas desses espaços, 

responsáveis pela manutenção ou transgressão da estrutura espacial, já que há uma tendência 

social, “planejada”, de naturalização da realidade.   

No primeiro trabalho de campo realizado em Pouso Alto, alguns fatos chamaram 

atenção para a existência de “modos” que orientam as relações na vila. Todos admitiam não 

saber nada sobre o povoado e muitos se recusavam a falar com um estranho, associando-o a 

programas televisivos ou campanhas governamentais. Aos poucos, a desconfiança vai sendo 

substituída pela curiosidade e logo, com a participação em algum evento público no lugar, o 

sujeito é digno de pelo menos, um dedo de prosa com o pouso-altense. 

A ligação do povoado com os Gerais da Bahia obrigou também que a pesquisa 

sofresse modificações, já que oficialmente Pouso Alto está localizado no município de 

Campos Belos e esperava-se que estabelece com o território goiano suas relações produtivas. 

Esses foram alguns dos elementos que a realidade local impôs na realização da pesquisa, 

reforçando pois, a perspectiva de construção do objeto e não de um objeto construído. 

Voltando a teoria dos campos, há ainda um instrumento que media as relações de 

dominação: o habitus. A formação do habitus é determinante na aceitação ou transgressão das 
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regras internas aos campos. Os sujeitos tendem a reproduzir as situações e os ambientes 

familiares à sua trajetória social, favorecendo assim, na maioria dos casos, a reprodução 

socioespacial.  

A transposição de tais categorias, campo e habitus, para a análise geográfica se dá já 

que ambas trazem incorporadas a relação dialética sujeito-espaço, fundamental na análise 

deste trabalho. Proporcionam ainda uma abordagem multiescalar, considerando os hábitos 

cotidianos como pequenas expressões da relação com o mundo.  

O estudo do rural goiano fundamenta-se, portanto, na premissa de que, de acordo com 

Bourdieu (2004, p. 9) “[...] a crise do campesinato não encontra sua explicação apenas no 

capitalismo agrário, mas também nos mecanismos muito mais sutis que se relacionam com a 

própria reprodução e, inclusive, com a reprodução biológica dos indivíduos”. Dessa forma, o 

sertão é além de superfície e território de disputas materiais, o locus de realização do habitus 

sertanejo, abarcando toda simbologia que envolve a vida do sujeito e sendo por ela 

influenciado.  

1.2.1 Conceitos e Recortes 

 

Ao delimitar um tema correm-se vários riscos.  Além dos atributos semânticos, as 

palavras, termos e expressões carregam códigos e valores sociais que certamente estão 

repletos de intencionalidades. Por isso, para compreender as categorias analíticas que se 

encerram na compreensão da realidade é necessário investigar o sentido dos conceitos 

envolvidos. Ao classificar e nomear os sujeitos indiscriminadamente corre-se o risco de 

reforçar um ideal quiçá desconhecido pelo próprio pesquisador.  

Na Geografia Agrária isso não é diferente. Sobre alguns termos no estudo do rural, 

Silva (2008, p. 92) afirma que a utilização de “[...] nomenclaturas pode servir para o reforço 

de uma dicotomia clássica entre o urbano e o rural ou mesmo reforçar uma perspectiva quase 

obrigatória de transição campo — cidade”. Diante disso, este tópico é destinado à 

apresentação, diferenciação e discussão dos conceitos de patrimônio, povoado, aglomerado 

rural e vila. Em seguida, far-se-á a explanação dos recortes temático, temporal e espacial do 

objeto de análise dessa dissertação. 

Iniciando por patrimônio, uma categoria utilizada por Murillo Marx (1991), que a 

define como 

 

[...] porções de terra cedidas por um senhor, ou por vários vizinhos, para servir de 

moradia e de meio de subsistência a quem desejasse morar de forma gregária e 
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voltada a certas atividades que tivessem, no fundo, outro tipo de relacionamento e 

trabalho ou de troca com os doadores. Os grandes concessionários de terra 

desfaziam-se eventualmente de pequena parte do que detinham para atender à 

população gregária próxima e consumidora. Entre o mundo rural e urbano, menos 

quanto ao resultado físico do que como processo social, desabrochavam então 

pequenas povoações, alterando a paisagem e, lentamente, o meio social. (1991, p. 

38). 

 

 

Em Goiás, muitas formações espaciais emergiram da vontade de minorias de 

fazendeiros que “doaram” terras para loteamento, donde contratariam posteriormente 

trabalhadores temporários. Eles esperavam ainda, nessa ação, o acúmulo de capital de honra, 

ligando o termo patrimônio ao sentimento de posse daquele espaço, demonstrado pelos 

antigos proprietários.   

Além de Patrimônio, uma nomenclatura que contribui para a compreensão de Pouso 

Alto é o de “povoado”. O IBGE define esse elemento de representação como: 

 
Localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural Isolado e 

possui pelo menos 1 (um) estabelecimento comercial de bens de consumo frequente 

e 2 (dois) dos seguintes serviços ou equipamentos: 1 (um) estabelecimento de ensino 

de 1° grau em funcionamento regular, 1 (um) posto de saúde com atendimento 

regular e 1 (um) templo religioso de qualquer credo. Corresponde a um aglomerado 

sem caráter privado ou empresarial ou que não está vinculado a um único 

proprietário do solo, cujos moradores exercem atividades econômicas quer 

primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na própria localidade ou fora dela. 

(Instituto Brasileiro de Geografia Estatística). (IBGE – Elementos de 

Representação). 

 

  

Diante dessas delimitações, entende-se que o distrito faz jus à nomenclatura de 

povoado no sentido formal, além de nesse povoado se desenhar sociabilidades rurais que o 

vinculam, juridicamente, às relações com a fazenda goiana, no passado. 

Por último, é importante expor também o conceito de vila, que é definida como: 

“Localidade com o mesmo nome do Distrito a que pertence (sede distrital) e onde está sediada 

a autoridade distrital, excluídos os distritos das sedes municipais.” (IBGE – Elementos de 

Representação). Ela é, portanto, o perímetro urbano do distrito.  

Na definição oficial, ou seja, vigente no órgão legítimo que determina os elementos de 

representação, a vila carrega atributos predominantemente urbanos, entretanto, de acordo com 

Silva (2008, p. 94) “A definição de vila carrega a relação com o espaço agrário sendo que, 

muito tardiamente, ela assumirá características urbanas”. A autora informa ainda que esses 

espaços surgem como uma formação posterior aos arraiais do período aurífero, quando do 

crescimento populacional das regiões ao redor das minas.  
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Apresentadas as definições relacionadas ao objeto de pesquisa, caminha-se para a 

justificativa dos recortes, temático e espacial, e da indefinição temporal notada neste trabalho.  

A escolha do sertão e por consequência, da matriz étnica sertaneja, surgiu do notável 

abandono da administração pública, das pesquisas acadêmicas e da própria sociedade 

brasileira perante regiões carentes economicamente, mas que representam pilares da 

identidade brasileira. Mesmo com as restrições sociais e ambientais, os sertanejos 

desenvolveram técnicas e saberes únicos, fruto da distinta relação homem-natureza que 

caracterizou a ocupação dos espaços tradicionalmente rurais.  

O interior de Goiás, especialmente o Nordeste Goiano, é mencionado pelo antropólogo 

Darcy Ribeiro (2010) como um dos espaços sertanejos no Brasil. Fundamentados na sua obra 

“Formação do Povo Brasileiro”, os recortes temático e espacial dessa dissertação ganharam 

delimitações claras. O tema tornou-se então o impacto da convivência entre temporalidades 

distintas no habitus e na organização espacial do Patrimônio de Pouso Alto.  

A escolha de um pequeno povoado no extremo Nordeste Goiano veio ainda da 

consciente complexidade de um lugar situado entre três realidades distintas: o avanço do 

agronegócio no Oeste Baiano, a nítida falta de estrutura das cidades ao sul do Tocantins e o 

impacto dos grandes centros goianos na migração e no imaginário social. Além de tudo, o 

povoado representa um conjunto de núcleos populacionais nascidos da mudança política, 

econômica e social do Brasil do século XX, como tentativa de supressão do modo de vida 

rural.  

Ainda sobre a situação geográfica do distrito, ressalta-se a proximidade com a região 

do Vão do Paranã, conhecido tradicionalmente como “corredor da miséria”, pois expressa as 

dificuldades enfrentadas por um povo isolado por “Serras” administrativas. (BARREIRA, 

1997). Eis Pouso Alto, uma miscelânea de situações, costumes e intenções, típica opção que 

restou às famílias e sujeitos rurais que foram subordinados no processo de reconstrução 

nacional proposta pela modernidade.  

Ao investigar aquilo que caracteriza a relação do sertanejo com espaço do povoado, 

compreender as bases históricas e sociais que configuraram o lugar é de suma importância 

para o entendimento do passado escrito nesse sertão. Mas é preciso atenção, pois segundo 

Cândido (1975, p. 18) “[...] a história se ocupa do que ficou documentado, e a documentação 

se refere geralmente à vida das camadas dominantes”. Diante disso, recorremos também à 

história narrada pelos mais velhos do lugar, alguns de posições sociais menos beneficiadas, 

assim como resgatamos relatos de viajantes que outrora descreveram as moradias, a 

alimentação, as vestes e os costumes dos antigos sertanejos.  
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A inexistência da datação do objeto de pesquisa veio do fato de que o habitus é visto 

como produto de uma série de relações entre o sujeito-espaço. Assim, as práticas constituintes 

desse sistema de disposições são amarradas por longos períodos históricos, o que 

impossibilitou a realização de um recorte temporal.  

 

1.2.2 Categorias de análise  

 

É preciso que se esclareça, a priori, que as categorias de análise são os instrumentos 

que auxiliarão o olhar do pesquisador para a realidade estudada. As três principais categorias 

utilizadas nesta pesquisa foram espaço, lugar e habitus. Santos confirma a importância das 

categorias quando trata dos elementos preponderantes de uma disciplina: 

 
 

A identificação do objeto será de pouca significação se não formos capazes de 

definir-lhe as categorias fundamentais. Sem nenhuma dúvida, as categorias sob um 

ângulo puramente nominal mudam de significação com a história mas, elas também 

constituem uma base permanente e, por isso mesmo, um guia permanente para a 

teorização. (1990, p. 116-117).  

 

 

 As categorias representam, portanto, ferramentas mediadoras entre a teoria e a prática 

e é através delas que o pesquisador consegue alcançar um nível de teorização dos fenômenos 

que garantirá validade a suas pesquisas. 

 

1.2.2.1 Espaço Geográfico e Lugar 

 

Considerada tradicionalmente uma ciência ampla e de síntese, a compreensão do 

verdadeiro objeto da Geografia é falha em muitos trabalhos, tornando penoso o processo de 

investigação. Santos (1990) quando trata desse assunto, diz que a especificidade da Geografia 

está na análise de uma das dimensões da vida social: a espacial. Nessa ótica, tanto quanto os 

demais níveis da realidade, o espaço ocupa um papel ativo na sociedade, condicionando seus 

modos de produção e vida e funcionando como um mostruário das formações socioespaciais 

passadas. Sobre essa característica, afirma o autor: “O espaço deve ser considerado como um 

conjunto de relações realizadas através de funções e de formas que se apresentam como 

testemunho de uma história escrita por processos do passado e do presente”. (SANTOS, 1990, 

p. 122).  



38 

 

 O espaço influencia diretamente a distribuição dos recursos, a circulação de pessoas e 

serviços, a valorização de lugares ou regiões. Assim, ele não pode ser entendido como simples 

reflexo da sociedade ou produto acabado de suas relações. É esse espaço autônomo, ativo, que 

aparece nas teorias bourdieunianas.  

Nas categorias campo e habitus, o espaço (denominado meio) tem participação 

fundamental na vida dos sujeitos, que por sua vez, influenciarão na produção e reprodução 

espacial. Nesse viés, o Patrimônio Pouso Alto foi lido a partir de algumas premissas: a 

constante movimentação do espaço, a relação interdependente espaço-sociedade e a 

interferência das formações anteriores na dinâmica atual do lugar.  

A categoria lugar auxilia a análise no enfoque das relações sociais mais próximas, 

lidando com emoções, identidades e sentimentos. Na abordagem da casa rural sertaneja, por 

exemplo, todos esses elementos são relacionados à espacialização dos cômodos.  

O sentimento de pertencimento tende a desenvolver, nos sujeitos, raízes culturais que 

os unem ao espaço e aos costumes próprios do lugar. Tal relação é visível na realidade de 

Pouso Alto, Lugar em que os sujeitos que moram, transitam e circulam, estabelecem suas 

vivências e relações cotidianas em todos os aspectos possíveis dos desejos da vida.  

Os lugares são distintos quanto à absorção do novo e extremamente variáveis, por isso, 

de acordo com Santos (2009, p. 213) “impõe-se [...] a necessidade de, revisitando o lugar no 

mundo atual, encontrar os seus novos significados”. Essa categoria auxilia ainda a perspectiva 

dialética de explicação dos fenômenos sociais, ao favorecer o diálogo entre as dimensões 

local e global. Enfim, proporciona o desvendamento daquilo que essencialmente compõe o 

habitus de sujeitos individuais ou coletivos, situados num sertão distante e próximo ao mesmo 

tempo. 

 

 1.2.2.2 A história feita corpo: o habitus 

 

Por meio dessa categoria, o habitus, ao longo de sua obra, Bourdieu desenvolveu um 

pressuposto básico para a análise da realidade social: entender a realidade pelo movimento 

dialético entre objetividade e subjetividade. O sociólogo definiu assim o habitus: 

 

[...] sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas 

predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como princípios 

geradores e organizadores de práticas e de representações que podem ser 

objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a intenção consciente de fins e o 
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domínio expresso das operações necessárias para alcançá-los [...]. (BOURDIEU, 

2009, p. 87). 

 

  

No estudo da sociedade, o autor baseia-se não somente numa divisão de classes 

sociais, mas nos processos histórico-espaciais que aproximam ou fragmentam grupos e 

sujeitos, destacam instituições e agentes. As relações de dominação que alimentam a 

hierarquia social são entendidas, sobretudo, a partir das estratégias sutis materializadas no 

cotidiano. Essas estratégias englobam desde conversas de boteco, práticas religiosas até 

mesmo a seleção de objetos na composição interna da casa.  

O conhecimento integrado da realidade, que relaciona os esquemas de pensamentos e 

ações dos sujeitos às condições materiais do espaço compõe a teoria praxiológica, esmiuçada 

por Setton: 

 
[...] a teoria praxiológica, ao fugir dos determinismos das práticas, pressupõe uma 

relação dialética entre sujeito e sociedade, uma relação de mão dupla entre habitus 

individual e a estrutura de um campo, socialmente determinado. Segundo esse ponto 

de vista, as ações, comportamentos, escolhas ou aspirações individuais não derivam 

de cálculos ou planejamentos, são antes produtos da relação entre um habitus e as 

pressões e estímulos de uma conjuntura. (2002, p. 64). 

 

 

O sistema de disposições que acompanha cada um durante a sua vida é, nesse sentido, 

fruto das experiências sociais e responsável por elas. Diferente da razão no pensamento 

cartesiano, algo dado por Deus, a subjetividade é entendida como uma composição de 

percepções oriundas da relação do sujeito com o mundo exterior. Tais percepções são 

definidoras de futuras ações e reações, orientadas tanto por determinantes históricos como 

pela liberdade individual admitida a cada sujeito.  

 Trabalhar a formação de um habitus remete às circunstâncias espaciais que 

aproximam sujeitos e daí, as condições de vida dos primeiros sertanejos são pontos cardeais 

no intuito de entendê-los em suas particularidades, seus valores, seus costumes.  

            Ao lembrarmos um sertão distante, aquele dos livros de literatura, em páginas 

antológicas, remetemo-nos logo a ideias como seca, vazio, abandono, espaço. Sertão de José 

de Alencar. Sertão de Afonso Arinos. Sertão de Euclides da Cunha. Sertão de Graciliano 

Ramos. Sertão de Rachel de Queiroz. Sertão de Guimarães Rosa. Sertão infinito em 

significados.  

A ausência de chuva é um grave problema das regiões áridas do nosso País, porém, 

essas condições desfavoráveis a certas práticas agrícolas favoreceram, contraditoriamente, a 

invenção de técnicas vernáculas no sertão brasileiro. Os diferentes tipos de armazenamento de 
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alimentos são exemplos da sabedoria popular frente às limitações impostas pela natureza. A 

carne de sol e de lata (mantida na gordura do porco), a coalhada do leite e outros mecanismos 

de conservação alimentar possibilitaram ao sujeito rural não só a sobrevivência, mas a 

construção de uma culinária peculiar. São traços da história camponesa cravados no espaço e 

nos próprios sujeitos.   

Entretanto, é de maneira sutil que a história é incorporada nos corpos e mentes, 

exigindo do pesquisador que se atreve a revelar as matrizes de um habitus, um esforço 

singular para denunciar, na imensidão de informações, campos, agentes, estratégias e 

interesses.  

 Mesmo as escolhas aparentemente aleatórias são permeadas pela relação sujeito-

espaço. Cada grupo elege um conjunto de elementos, de acordo com as possibilidades que o 

meio ambiente oferece, mas nem sempre esse universo de possibilidades é consciente. Até 

mesmo os gostos respondem a um 

 

 

[...] sistema de classificação constituído pelos condicionamentos associados a uma 

condição situada em determinada posição no espaço das condições diferentes — 

rege as relações com o capital objetivado, com este mundo de objetos hierarquizados 

e hierarquizantes que contribuem para defini-lo, permitindo-lhe sua realização ao 

especificar-se. (BOURDIEU, 2007, p. 216). 

 

 

 Não é voluntariamente que o sertanejo em seus hábitos alimentares prioriza elementos 

como o buriti, o babaçu, o pequi, e nem rituais como as festas de folias e as montarias. Tais 

elementos compõem o universo possível de sujeitos nas condições objetivas que o sertão 

oferece. A fusão espaço-tempo ilustrada na trajetória socioespacial dos sujeitos atribui aos 

grupos estilos de vida próprios, explicados abaixo: 

 

O mais importante das diferenças na ordem do estilo de vida e, mais ainda, da 

“estilização da vida”, reside nas variações da distância com o mundo — suas 

pressões materiais e suas urgências temporais — distância que depende, ao mesmo 

tempo, da urgência objetiva da situação no momento considerado e da disposição 

para tomar suas distâncias em relação a essa situação. (ORTIZ, 1983, p. 84). 

 

 

 A aproximação do sertanejo com o meio natural ocorreu, sobretudo, pela escassez de 

recursos financeiros. A necessidade prática o tornou um leitor da natureza, possuidor de um 

olhar holístico para os fenômenos naturais. Para esse sujeito, o canto do pássaro, a posição do 

sol, as nuvens fugidias, a correição de formiga, o revoo de saúvas e a direção dos ventos são 

instantaneamente relacionados à chuva e à prosperidade das plantações, ao calor, às 

possibilidades de trabalho, assim como o tempo da lua constitui-se no cronômetro da lavoura.  
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           Apesar de autêntico, o sertão não está fora do movimento global e das relações de 

dominação favorecidas por grandes empresas. Talvez não sejam encontradas visivelmente as 

marcas destas na espacialidade sertaneja tradicional, mas há ícones e símbolos que informam 

a legitimação de pessoas, classes ou instituições históricas, como a igreja, que por sua vez, 

respondem por interesses em nível mundial.  

De acordo com Bourdieu (2009), uma instituição só se realiza plenamente quando 

anexada à história dos indivíduos e na sua corporeidade. Seja na héxis corporal, nos 

pensamentos ou nos valores. Nesse sentido, a Igreja controlou por muito tempo os meios de 

produção e de organização da vida rural, no entanto, as práticas religiosas percebidas no 

sertão goiano não se vinculam exclusivamente à experiência clerical, senão ao catolicismo 

rústico/popular. Por intermédio de experiências vinculadas a espiritualidades populares o 

sertanejo construiu uma forma particular de educação, aproximando as instituições 

construtoras do habitus primário camponês: a igreja e a família.  

Nos tempos modernos, as escolas aparecem ainda como propagadoras de 

conhecimentos e valores sociais, instituição que ganha força no campo, principalmente a 

partir da formação dos patrimônios rurais. Junto à educação das gerações mais jovens, ela não 

exclui o papel da herança familiar que, no campo, dá sentido à vida mais do que na cidade.  

 

1.3 POUSO ALTO E A FORMAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS RURAIS 

 

A produção do espaço goiano, de maneira geral, pode ser entendida em dois 

momentos: antes e depois do século XX. No primeiro, a população e a riqueza do Brasil 

concentravam-se nas zonas litorâneas e principalmente no Sul do País. Decorridos os ciclos 

do açúcar e do café, essas regiões pioneiras na colonização brasileira continuaram por 

determinar os rumos das pessoas e dos capitais despendidos na hinterlândia. 

  Os territórios interioranos do País representavam espaços subalternos, ora devido aos 

aspectos físicos, ora pelas questões sociais, como a pobreza e o desemprego. A parte do 

“progresso” resultante do movimento urbanização/industrialização, nesses ambientes houve 

por muito tempo o predomínio de espaços e conteúdos rurais. 

 Os pequenos aglomerados que surgiam obedeciam às normas da Coroa Portuguesa. 

Tinha-se como uma espécie de negócio entre o Estado, mediado pelas elites poderosas e a 

Coroa, por meio da Igreja. O vínculo se dava de forma tão consistente que havia a fusão entre 

funções de cada instituição.  
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Todavia, o poder de decisão indiscutivelmente partia de Portugal. A capela central era 

o marco principal da estabilização das povoações e, através dela, faziam-se registros civis de 

diversas naturezas. Marx (1991) classificou esse tipo de aglomerado de Patrimônio Religioso.  

A cidade de Campos Belos, sede do município no qual se encontra o povoado de 

Pouso Alto, é um exemplo de núcleo urbano nascido de tal iniciativa: 

 

 

Em 1883, foi edificada uma capela, na fazenda Almas, de Ciriaco Antônio Cardoso 

e Guilhermino de Araújo Guimarães, os quais fizeram a doação de uma gleba de 

terras para a formação do patrimônio. Nesse mesmo ano, a fazenda foi elevada à 

categoria de arraia, com o nome de Campos Belos [...]. (IBGE-cidades@). 

 

 

 O desenho urbano de Campos Belos obedeceu à lógica presente na maioria dos outros 

municípios de origens semelhantes: a ocupação aconteceu aos arredores da capela. Na 

fotografia aérea abaixo, é possível perceber uma simetria espacial entre a localização da Igreja 

Matriz e o desenho urbano circundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com mais de 20 mil habitantes (IBGE, 2012), a cidade de Campos Belos conserva seu 

centro comercial nas proximidades da Igreja, arranjo espacial existente a mais de 29 anos.  

Fonte: Google Earth, 2006. Acesso em 31/10/2012. 

Imagem 1: Vista aérea da cidade de Campos Belos (GO), 2004. 



43 

 

Segundo Andrade (2007), da segunda metade do século XVIII até o final do período 

colonial, a Coroa intensificou a vigilância sob os patrimônios religiosos e passou a restringir 

duramente o direito à construção de capelas, além de limitar o acesso dos administradores aos 

recursos arrecadados. De acordo com o autor:  

 

 
[...] além de custear as fábricas das capelas, a manutenção efetiva dos capelães 

recaía, direta ou indiretamente, sobre os habitantes dos lugares (sítios ou arraiais) 

unidos por laços corporativos (associações de devoção ou famílias poderosas), e isso 

aumentou a tensão e os conflitos relacionados à assistência religiosa. (ANDRADE, 

2007, p. 159).  

 

 

A rigidez da Coroa despertou o descontentamento dos poderosos locais. O clima de 

insatisfação e pressão fez com que o próprio bispado permitisse a abertura de capelas filiais 

desvinculadas da Coroa nas quais os recursos eram geridos pelos próprios habitantes.  

As filiais ultrapassaram em quantidade de fiéis as matrizes, além da relação proveitosa 

que mantiveram com diversas atividades produtivas. Com maior poder em mãos, a elite 

oligárquica pôde influenciar diretamente as práticas de determinadas regiões, adequando-as a 

seus interesses.  

Tudo caminhava para uma ruptura Estado-Igreja. A elite dominante almejava a 

autonomia de seus territórios e aos poucos a ideia de um Brasil livre das determinações 

portuguesas tomou conta dos latifundiários, que burlando as ordens externas, trataram de 

providenciar territórios úteis às suas demandas.  

A abertura a debates e questionamentos deu aos donos de terras a oportunidade de, 

através de planos políticos, alçarem a posições sociais influentes e acumularem capital 

(econômico, político, de honra). Essa reviravolta no campo do poder não poderia vir alheia às 

alterações geográficas. 

No território goiano, começaram a despontar pequenos aglomerados que, geralmente, 

partiam de entroncamentos comerciais ou abrigos de viajantes, origem semelhante à 

comprovada na espacialidade e oralidade dos moradores de Pouso Alto. Eis que surge um 

novo tipo de patrimônio, predominantemente subordinado às elites fundiárias: o Patrimônio 

Leigo (MARX, 1991).  

A fundação dessa categoria marca o interesse do grande capital pelo interior do país, 

no início do século XX, quando da necessidade de mão de obra, população consumidora e 

alimentos para abastecer o polo industrial brasileiro, localizado na Região Sudeste. Principia 
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um período de formulação de políticas voltadas ao crescimento econômico do interior, que 

tinham como objetivo a “integração” do território nacional, conforme Barreira (1997, p. 20): 

 

Após 1930, com o rompimento do modelo primário exportador, delineia-se, então, 

uma divisão social do trabalho no Brasil, redefinindo as funções das regiões a partir 

da presença de um foco dinamizador urbano-industrial. [...] O capitalismo brasileiro, 

para se desenvolver, deveria necessariamente integrar o mercado nacional, pois o 

que se presenciava até então era uma justaposição de regiões econômicas distintas e 

desarticuladas.[...] O que se presenciará em Goiás, a partir desta redefinição de 

funções, é uma expansão da agricultura e pecuária [...]. 

 

 

Com o retorno de Getúlio Vargas ao poder (1951-1954) e seu plano Marcha para o 

Oeste, que simbolizou a entrada do capital estrangeiro na hinterlândia, direcionou-se à Goiás 

inúmeras políticas em prol da ocupação dos terrenos “improdutivos”. É então que fatos 

determinantes alteraram a dinâmica do espaço goiano: 

 

 
Com a entrada massiva de capital estrangeiro a partir de 1950, a mecanização da 

agricultura mais visível nos anos 1960, a construção de Brasília em 1956 e a 

construção da Rodovia Belém-Brasília em 1959 o território estadual conheceu 

mudanças estruturais que o emergiu economicamente ao cenário nacional e mundial. 

Houve um aumento populacional principalmente nas médias e grandes cidades e o 

Estado de Goiás experimentou um produtivismo jamais visto em decorrência da 

abertura de estradas e do mercado. (PESSOA, 1999, p. 52). 

 

 

O capitalismo de Estado de Vargas foi continuado pelo Plano de Metas de Juscelino 

Kubitscheck (1956-1961), que abriu o mercado nacional para as empresas estrangeiras 

(RIBEIRO, 2010). Objetivando o crescimento do país em cinco anos o correspondente a 

cinqüenta anos, o plano foi “[...] subsidiado pelo capital externo de empréstimo, centrado no 

desenvolvimento da infra-estrutura viária, energética e industrial do território nacional, assim 

como da construção da nova capital geopolítica do Brasil”, Brasília. (GOMES, 2008, p. 355).  

A abertura de mercado deu às empresas internacionais e à elite agroexportadora a 

hegemonia sob o território. No âmbito rural, atividades como a agricultura de subsistência e a 

pecuária extensiva deixaram de ser predominantes, ascendendo agora a moderna 

agropecuária, baseada nos subsídios tecnológicos fornecidos por meio da “Revolução Verde”, 

que chega ao Brasil nos anos 1960 (CALAÇA, 2010).  

Nesse contexto de modernização das fazendas e expropriação dos trabalhadores, 

ganhou corpo o Patrimônio de Pouso Alto. Sobre o início da formação do povoado, relata a 
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informante e filha do lugar Josélia Cardoso
8
: “Mesmo sendo legítimos proprietários, o Sr. 

Gaudêncio e sua esposa Noratinha, permitiram que pessoas chegantes ao lugar, viessem a se 

instalarem em suas terras.”. 

Diferente do que aconteceu nos patrimônios religiosos, a capela aqui não exerceu 

centralidade na habitação, como visível na imagem aérea do povoado: 

 

 

 

 

Numa análise mais profunda da paisagem pouso-altense, percebe-se que o arranjo 

espacial informa aquilo que o criou: o trabalho. A expansão de moradias em Pouso Alto deu-

se na direção leste, indo ao encontro da chapada oeste da Bahia, local onde é empregada a 

maioria dos moradores do povoado.  

A difícil visualização das ruas e limites entre quadras reflete ainda algo presente na 

espacialidade daquele lugar: as relações de vizinhança, característica típica da sociabilidade 

camponesa. A informalidade na convivência, por outro lado, deixou prejuízo aos sertanejos. A 

confiança no contrato oral fez com que muitos deles não se atentassem aos trâmites 

                                                 
8
 Filha do lugar, Josélia Ferreira Cardoso contribuiu para a pesquisa fornecendo um material de sua autoria para 

finalização de curso de qualificação de professores, oferecido pela Universidade Estadual de Goiás, em Campos 

Belos, no ano de 2000. 

Imagem 2: Vista aérea do Distrito de Pouso Alto, Goiás, 2004. 

Fonte: Google Earth, 2004. Acesso em 31/10/2012. 
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burocráticos necessários à garantia da posse de suas terras. Nesse sentido, nos depoimentos 

foram feitas várias queixas relacionadas à grilagem de terras nos Gerais da Bahia, um dos 

motivos da migração de algumas famílias para a vila. 

O patrimônio leigo, portanto, além daqueles “convidados” a se retirarem das 

propriedades alheias, das quais viviam “de favor”, contratos “orais”, foi destino também de 

migrantes vítimas da prática ilícitas de aquisição de terras. Sobre o assunto, Silva coloca: 

 
As abordagens existentes sobre o surgimento e a estruturação da fazenda em Goiás, 

como terra acumulada e apropriada, inclusive pelo ‘artifício’ da grilagem, 

permitiram que se tivesse uma leitura muito sólida do processo produtor da renda 

capitalizada e, consequentemente, da massa de trabalhadores expropriados e 

despojados de todo e qualquer direito à propriedade. (2008. p. 93). 

 

 

Quando remetem ao Oeste da Bahia como território apropriado ilegalmente, aparecem 

nos discursos dos pouso-altenses sujeitos e empresas estrangeiras. Nos relatos, gaúchos, 

paranaenses e japoneses representam os percursores do processo de modernização que ali 

ocorreu.  

 Num primeiro contato, Pouso Alto já expressa uma contradição: apesar de ser 

pensando a partir de um modelo moderno de sociedade como foram os Patrimônios Rurais, as 

ruralidades entremeiam o espaço, refuncionalizando objetos, práticas e conteúdos. A 

ocupação do lote por si só revela que ali o modo de vida rústico não foi suprimido, mas 

convive com o novo, muitas vezes dando-lhe outra feição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, julho de 2011. 

Fotografia 1: Residência em Pouso Alto, 2011. 
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As cercas representam a necessidade de delimitação/separação das propriedades, 

entretanto, na fala dos sujeitos do lugar, elas são proteções contra alguns animais, na garantia 

de que seus quintais permaneçam produtivos. A preocupação maior não seria com a segurança 

dos objetos, pessoas ou da estrutura da casa, mas com um elemento essencial na vida dos 

sertanejos: a fartura.  

No pensamento moderno, essas seriam exclusivamente em função de delimitar as 

propriedades privadas, questão cada vez mais desejada no modo civilizatório capitalista. Além 

disto, nota-se na foto 1 a presença do alpendre, estrutura arquitetônica datada da fundação dos 

patrimônios leigos, espaço de reserva para se deixar as entregas de colheita, farturas de 

vizinhos, sem adentrar o espaço íntimo da casa. 

É notável em Pouso Alto a coexistência entre materiais e temporalidades distintas, o 

que proveio inclusive, da convivência dos sertanejos com a prática tropeira, como Silva 

explica: 

 

Os patrimônios leigos formavam uma espécie de elo entre a roça e as mercadorias 

industrializadas provenientes de áreas longínquas, trazidas pelos tropeiros nos 

lombos dos burros. Neles se ‘esboçavam’ uma estrutura administrativa e um mínimo 

de intercâmbio com o “mundo exterior”. (2008, p. 96).  

 

 

A quebra do isolamento foi também favorecida pela intensa migração de trabalhadores 

rurais, que transportavam além de mercadorias, gado, ideias e discursos. “Era tropeiro, era 

boiadeiro, tocando boi aqui por terra... Vindo daqui do Goiás pra Bahia... Barreiras, Feira 

de Santana... Os tropeiros carregava carne, tudo a cavalo”, relata Seu Francisco, um senhor 

de origem baiana, que chegou à região por volta de 1976.  

Uma fotografia antiga (2), quando a capela ainda não existia, deixa evidente a prática 

da montaria no Patrimônio. Cavalos, burros e mulas eram neste momento importantes meios 

de transporte, pelos quais os moradores buscavam mantimentos nas proximidades e cuidavam 

das plantações. 
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Segundo Josélia, esta foto retrata as primeiras casas do vilarejo, o que não se pode 

confirmar dada a inconsistência dos dados sobre a fundação do povoado.. Porém, antes disso, 

habitava-se o outro lado do rio (Riachinho), onde se via construções aparentemente frágeis, 

construídas de ‘enchimento e coberta por folhas’.  

Posteriormente, em 1948, o vilarejo ganha o nome de Pouso Alto. “De 1948 em diante 

começaram a chegar novos moradores, dentre eles o Sr. Benedito Caldeira e família, 

Prachedes e posteriormente o Sr. José Luiz Teixeira, advindo da cidade de Arraias, para 

ocupar o cargo de fiscal de tributos”, diz Josélia. Foi a partir de então, que a preocupação 

com a garantia concreta dos lotes conferiu ao lugar características típicas de patrimônios 

leigos, como o prédio escolar, o posto de saúde e os serviços administrativos.  

Desvinculam-se as funções do Estado e da Igreja, mas elevação a categoria distrito 

acontecera somente no final do século (XX), conforme a lei de criação e o depoimento abaixo  

 

Dona Josélia - Diante do desenvolvimento que ocorreu na década de 90 a Câmara 

Municipal de Campos Belos elevou à categoria de Distrito de Pouso Alto, que conta 

hoje com uma população de mais de 800 pessoas, habitantes e moradores. Várias 

casas residenciais e comerciais. [...]Com a exploração agrícola dos gerais da 

Bahia, o Pouso Alto começou a desenvolver com mais rapidez. 

 

Fotografia 2: Pátio (onde fora construída a Igreja Matriz) de Pouso Alto, s/ data.  

Fonte: Acervo da professora e informante Josélia Cardoso, s/ d. Adquirida em trabalho de 

campo, julho de 2011. 
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 A ligação com o Estado da Bahia fortaleceu-se ao longo dos anos, sendo possível, por 

meio da relação entre fronteiras, a mediação entre os pouso-altenses e algumas ideias sobre o 

“progresso”.  

            Pelo outro lado, no Nordeste Goiano, o que se presencia são terras improdutivas, 

infraestrutura precária e instabilidade das economias municipais.  Contraditoriamente, a vida 

se realiza em Pouso Alto, pois a potencialidade da força presente no desejo de sobrevivência 

move os moradores, uma mobilidade territorial nessa tríplice fronteira. 
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A CONSTRUÇÃO DE UM HABITUS SERTANEJO 

 

A coexistência entre elementos do tradicional e do moderno, do rural e do urbano 

interfere, sobretudo, na relação homem-natureza estabelecida no lugar. Essa relação é envolve 

os habitus dos sujeitos e a situação geográfica do meio em que se encontram. Para entendê-la 

frente aos desafios encontrados pelos sertanejos, iniciemos pela dimensão espacial, através da 

contextualização regional. 

 

2.1 O NORDESTE GOIANO E A SITUAÇÃO DE “ISOLAMENTO” 

 

 Na história de ocupação do território goiano, sujeitos de várias regiões do país 

deixaram, nessas terras, suas marcas. De acordo com Coelho (2001), Goiás antes do final do 

século XVII já era conhecido não só pelos paulistas, mas por nortistas e nordestinos, vindos 

principalmente da Bahia.  

No Nordeste Goiano (NG), aqui sinônimo de sertão, apesar de constituir-se como 

passagem para inúmeros viajantes, a fixação da população se deu lentamente. Com 

povoamento disperso, conservou-se por muito tempo o caráter rural da região. 

Somente nos anos 1700, assiste-se a uma breve alteração na espacialidade do sertão de 

Goiás. A atividade mineradora, no seu curto período de veemência (aproximadamente 25 

anos), atribuiu maior dinamicidade à área.  

Além da extração mineral, ali se praticava a pecuária extensiva ― aquela com uso 

insignificativo de técnicas modernas ou tecnologias ― e a agricultura destinada ao 

abastecimento da comunidade mineira. Aliás, “[...] chama a atenção o fato de no século XVIII 

a região ter sido uma das áreas economicamente mais importantes do estado, senão a mais 

importante, por causa da criação de gado” (BARREIRA, 1997, p. 91).  

Sendo assim, para a autora o fator preponderante na economia regional era a 

proximidade com a Bahia, no momento o segundo centro comercial mais expressivo da 

colônia. Sobre o fluxo migratório para a região em tempos de minério, informa Vieira: 

 
Nos prenúncios dêste século [XX], imigraram muitas famílias do Nordeste, num 

afluxo constante, distribuindo-se em grupos populacionais na região, para aí ficarem 

segregados por longo tempo, conservando os mesmos hábitos e costumes, 

experiências de vida e bagagem cultural. (1971, p. 23). 
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 O antigo arraial Chapéu (atual Monte Alegre), local de origem de alguns moradores de 

Pouso Alto, emergiu justamente na onda de investimentos ─ mesmo que simplórios ─, nos 

locais mais promissores para a mineração e o comércio (BARREIRA, 1997). Seria essa a fase 

que caracterizou o início do povoamento do Nordeste Goiano. 

 Passado o período aurífero, a criação de gado e a pequena agricultura emergiram como 

as principais atividades econômicas em Goiás, porém não mais com o peso e significado que 

tinham no tempo passado.  

            O retorno às práticas agrícolas e pastoris acentuou a “pacatez” da vida rural, pois não 

houve, de acordo com Coelho (2001), o interesse do governo em estimular a fixação da 

população em núcleos urbanos, cuja preocupação era unicamente com a arrecadação dos 

impostos. Somente quando não havia alternativas, o sujeito que vivia do minério se tornava 

lavrador e criador. 

 Assim, o sertão goiano tradicional, lugar de população migrante, recebe um sem 

número de trabalhadores dotados “apenas” da sua força de trabalho. Logo, expandiram-se 

pelo território, os agregados de fazendas, aqueles que em troca de moradia e alimentos, 

trabalham para um patrão em situação de morador de fazenda, na qualidade de meeiro 

(competia-lhe a metade do que produzira).   

            O retrocesso econômico do NG se deu principalmente em função da crise e estagnação 

da economia nordestina diante da transferência da centralidade açucareira pra a cafeicultora. 

  

 
O eixo dinâmico da economia deslocou-se para o Sudeste do Brasil, e esse 

deslocamento afetou a região goiana na medida em que o seu mercado era formado 

principalmente por Bahia, Pernambuco e norte de Minas. A ligação com o sul de 

Goiás e sul de Minas era muito frágil, o que, naquele momento, resultou num 

isolamento dos pontos economicamente mais dinâmicos. (BARREIRA, 1997, p. 96). 

 

 

 Segundo a autora, desde então, na região encontram-se lugares de inexpressível 

dinâmica econômica e sérios problemas sociais, mesmo mantendo, após o ciclo da mineração, 

as relações de comércio com Bahia e Minas Gerais.  

 No começo do século XX, o NG conhece algumas medidas trazidas pela política da 

“Integração” do governo Vargas. Entretanto, a “Marcha para o Oeste” não alcançou 

efetivamente o sertão de Goiás, que assistiu à tomada do estado pelo grande capital. Foi uma 

época de expectativas tanto para os moradores, como para os estudiosos.  

           Como exemplo Vieira (1971), que considerava a região o futuro grande celeiro de 

Brasília. Tal prognóstico, porém, que não se afirmou. Em pesquisa recente V. Silva (2008), 
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que estudou a capital do Estado do Tocantins, Palmas, avança um olhar mais perspicaz acerca 

dessa área, quando demonstra a crescente influência do capital imobiliário nessa região.  

Várias transformações ocorreram, já que vários dos municípios NG foram 

emancipados nas décadas de 1950-60. Entretanto, nada ocorreu de fato que modificasse 

sobremaneira a estrutura dessa região, conforme ressaltou Barreira em seu estudo: 

 

 

A preocupação com as áreas marginais motivou inúmeros programas de 

desenvolvimento regional; especificamente para esta região foram elaborados um 

sem-número deles, todos sem aplicação efetiva, desde o governo Mauro Borges 

(1961 a 1964) até os mais recentes. No início da década de 80 criou-se um programa 

de desenvolvimento que pretendia atingir uma porção considerável da região, 

envolvendo os municípios de Alto Paraíso, Cavalcante, Campos Belos, São João da 

Aliança, Monte Alegre e Niquelândia. Foram realizados investimentos em infra-

estrutura básica (transportes, energia e infra-estrutura urbana), além de algumas 

ações ligadas ao desenvolvimento agrário e setor mineral (1997, p. 97). 

 

 

O caráter de isolamento persistiu, sem deixar de considerar o movimento contraditório 

desse processo, afinal, isolamento não significa que o Nordeste Goiano não esteja incorporado 

ao capital, haja vista a atualidade da teoria do movimento desigual e combinado.  

Afinal, como descreve Novack (2008), ao contrário da tese de etapismo evolucionista 

da História, a lei do desenvolvimento desigual e combinado nos permite compreender a 

natureza social contraditória de realidades como a nossa, onde os elementos de atraso são 

características  intrínsecas da forma como o capitalismo se estrutura neles, combinando este 

atraso com elementos das formações sociais de ponta do capitalismo.       

A situação se agravou com a criação do estado do Tocantins, a partir da qual o NG se 

solidificou como representante “goiano” da pobreza típica dos territórios ao norte do país, 

muito embora seja alvo de uma série de políticas públicas. Foi assim que simbólica e 

materialmente essa região se aproximou do estado tocantinense, apesar de estar 

administrativamente sob a custódia do governo estadual de Goiás.    

 O discurso da integração que se irradiou no Brasil dissimulou, portanto, a reprodução 

de espaços desiguais. O resultado de tais iniciativas foi a migração em massa para a região 

Centro-Oeste, em busca das proclamadas melhores condições de vida.  

            Este processo acelerou a ocupação desregulada do território, gerando impactos 

negativos na questão ambiental, social e cultural. Terras a baixo custo, mão de obra barata, 

empréstimos facilitados. Grilagem de terras, desmatamento irregular. Logo, inúmeras relações 

de dominação foram fortalecidas, em que principalmente os camponeses, errantes do final do 
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século, se colocaram na fronteira do processo, equilibrando seu modo de vida e encaixando-se 

entre os meandros dos donos do poder. 

2.1.1 Retratos de uma estrutura regional  

 

A inexpressividade das regiões nortistas expressa a seletividade e o desequilíbrio 

espacial exigido pela lógica capitalista, na qual a questão econômica é privilegiada em 

detrimento da discussão integrada do espaço.  

No intuito de demonstrar as contradições existentes na distribuição de renda, pessoas e 

serviços entre os lugares de Goiás, apresentamos dados ilustrativos. Começando pela tabela 

abaixo, da qual se observa o percentual da área ocupado por cada Região de Planejamento 

(RP) do estado: 

 

Tabela 1 ― Relação da área das regiões de planejamento do estado de Goiás 

Regiões de Planejamento do estado de Goiás 

Porcentagem em 

relação à área 

total do estado 

Norte Goiano 18 % 

Sudoeste Goiano 18 % 

Oeste Goiano 16 % 

Entorno do Distrito Federal 11 % 

Nordeste Goiano 11 % 

Sudeste Goiano 7 % 

Sul Goiano 7 % 

Centro Goiano 5 % 

Noroeste Goiano 5 % 

Região Metropolitana de Goiânia 2 % 

 

  

Na junção das três RP que formam o que chamamos de porção norte do estado ― 

Norte, Nordeste e Noroeste Goianos ― e o Oeste Goiano, onde a economia também se mostra 

pouco expressiva, chega-se a 50% do território estadual. Trata-se, portanto, de uma extensa 

área que contraditoriamente, apresenta pouca representatividade nos quesitos econômico e 

populacional.  

Fonte: Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimentos do Estado de Goiás. 

Elaboração: MARQUES, Ana. 2012. 
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O Nordeste Goiano em especial, conta com 20 municípios ocupantes de uma área total 

equivalente a 38.726.364 km², são eles: Campos Belos, Monte Alegre, Divinópolis, São 

Domingos, Nova Roma, Terezina, Cavalcante, Colinas do Sul, Alto Paraíso, São João da 

Aliança, Flores, Iaciara, Guarani, Posse, Mambaí, Buritinópolis, Simolândia, Alvorada do 

Norte, Damianópolis e Sítio D’abadia. Com densidade demográfica de menos de 4 hab/km², 

quase 40% da população residem na zona rural (SEPLAN, 2005). É importante lembrar que 

vilas (sedes de distritos) são classificadas nos sensos oficiais como ambientes urbanos, 

atributo que pode ser questionado. Vistas as particularidades de sua ocupação, essa região 

reproduz o caráter disperso do povoamento que herdou das inconstantes ondas de fixação da 

população. 

A concentração de pessoas na menor (em área) Região de Planejamento do Estado, a 

Metropolitana de Goiânia, vista a partir do gráfico 2, indica uma dinâmica demográfica 

extremamente desigual. 

  

 

 

  

Ocupando apenas 2% da área estadual, o espaço circundante à metrópole goianiense 

abrigou em 2011, mais de 35% da população do Estado, seguida pelo Entorno do Distrito 

Federal. Entre essas regiões e o Centro Goiano se formou um corredor econômico que liga as 

cidades de Brasília, Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia. No setor de serviços, esfera 
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     Fonte: SEGPLAN/GO, 2011. 

     Elaboração: MARQUES, Ana C. O. 2011. 

Gráfico 2 - Estado de Goiás: População residente segundo 

as Regiões de Planejamento - 1991, 2000, 2010 - 2011. (%) 
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com maior contribuição no Produto Interno Bruto (PIB) estadual, as potências do “corredor” 

econômico dominam as maiores participações (SEPIN/SEPLAN, 2005). Logo, detêm também 

o poder de decisão econômica e política de grande parte do território. 

 A concentração de riqueza nos lugares centrais e recentemente reorganizados de 

acordo com as tendências mercadológicas – e como exemplo temos municípios como 

Chapadão do Céu, no Sudoeste Goiano, cuja fundação fora estimulada fundamentalmente 

pelo agronegócio−, provém de um fenômeno comum no mundo inteiro: o crescimento das 

cidades e a expansão de práticas agrícolas modernas. Nesse sentido, o campo sofre um 

movimento de retração, sendo eliminadas as possiblidades de reprodução das classes de 

menor poder aquisitivo e estas, diluindo-se nos mares metropolitanos. Sobre os movimentos 

itinerantes na zona rural goiana, Neto explica:  

 
Dado o isolamento em que se encontravam até recentemente, os indivíduos fugiam 

de uma realidade quase insuportável no campo em busca de outra mais amena na 

cidade. Hoje, essas migrações têm outra explicação: a concentração de quase tudo 

nas mãos de quase ninguém, tendo como consequência dolorosa o êxodo rural 

forçado. (2008, p. 250) 

 

  

 O que se observou na população sertaneja goiana, entre os anos de 1991 e 2000, foi 

uma perda incipiente de população somada, entretanto, à alteração do perfil populacional. Se 

analisarmos a faixa etária dos habitantes, notaremos que houve uma mudança nos intervalos 

mais significativos quantitativamente. No ano de 2000, havia o predomínio de indivíduos 

entre 7 e 15 anos, seguidos pelos de 16 a 24 anos. No final da primeira década do século XXI, 

torna-se maioria aqueles entre 20 e 39 anos, seguidos pela faixa que vai de 40 a 59 anos 

(IBGE, 2010). 

 Caso essa tendência etária persista, o território sofrerá limitações advindas do 

envelhecimento da população. Primeiro, não conseguirão atingir um número de trabalhadores 

ativos necessário para estimular a dinâmica econômica, desiquilibrando a relação entre as 

despesas e as receitas dos municípios.  

O sonho de morar na capital e seus arredores para muitos se tornou um pesadelo 

necessário, dada a impossibilidade de condições de sobrevivências nos lugares de origem. 

Logo, os maiores municípios em quesitos populacionais – listados no quadro 1 − 

constituíram-se como recebedores de migrantes, com aumento, a cada ano, de suas 

populações.  
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Municípios  Estimativa populacional Classificação Região de Planej. 

Goiânia 1.333.767 1º Metr. de Goiânia 

Aparecida de Goiânia 474.219 2º Metr. de Goiânia 

Anápolis 342.347 3º Metr. de Goiânia 

Luziânia 179.582 4º Entorno do DF 

Rio Verde 185.465 5º Sudoeste Goiano 

Águas Lindas de Goiás 167.477 6º Entorno do DF 

Valparaíso 138.740 7º Entorno do DF 

Trindade 107.966 8º Metr. de Goiânia 

Formosa 103.322 9º Nordeste Goiano 

Novo Gama 98.135 10º Entorno do DF 

Itumbiara 94.613 11º Sul Goiano 

Catalão 90.004 12º Sudeste Goiano 

Jataí 89.902 13º Sudoeste Goiano 

Senador Canedo 89.176 14º Metr. de Goiânia 

Planaltina 82.847 15º Entorno do DF 

Caldas Novas 73.616 16º Sul Goiano 

Santo Antônio do 

Descoberto 

64.963 17º Entorno do DF 

Goianésia 61.118 18º Centro Goiano 

Cidade Ocidental 58.262 19º Entorno do DF 

Inhumas 48.903 20º Metr. de Goiânia 

 

 

 A relação dos maiores municípios do estado, apresentada no quadro 1, deixa visível a 

influência do eixo Anápolis-Goiânia-Aparecida de Goiânia na distribuição da população 

goiana. Apesar de não constar Brasília, é notável também a contribuição da capital federal no 

crescimento populacional das localidades do Entorno do Distrito Federal. 

Por motivo diferente das regiões centrais, não relacionado a serviços, alguns 

municípios do Sudoeste Goiano (Jataí, Rio Verde e Catalão) estão entre os 20 devido, 

principalmente, à significativa produção agropecuária. Apesar de a atividade movimentar o 

setor de empregos na maior parte das RP, conforme se observa no gráfico 2, somente algumas 

localidades se beneficiam realmente desse modelo de produção. 

 

Fonte: IBGE, julho de 2012. Elaboração: MARQUES, Ana C. de O., 2012. 

       Quadro 1 ― Relação dos 20 maiores municípios de Goiás. 
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O gráfico acima apresenta dados que ilustram a participação das principais atividades 

econômicas do estado na oferta de empregos, segundo cada RP. As diferentes contribuições 

dizem respeito não só à dimensão que uma atividade adquire no território, mas também a 

políticas sociais que orientam suas práticas. 

De acordo com um estudo realizado pela Superintendência de Geologia e Mineração, 

63,4% da área do estado de Goiás está ocupada por culturas e pastagens. Apenas 0,62% da 

superfície antropizada dividem-se entre área urbanizada, mineração, reflorestamento e outros 

usos (SEGPLAN/GO, 2011). 

Pela extensão territorial que demanda a agricultura moderna, esperar-se-ia que fosse 

ela uma ferramenta de distribuição de renda. Entretanto, dos 3.399,25 milhões de 

trabalhadores formais em Goiás, somente 82 mil são empregados na atividade agrícola e estes, 

possuem uma das menores rendas salarias (1.001,80 reais) do estado, superando apenas o 

setor de comércio (TEN/RAIS, 2010). 

O paradoxo entre produção e benefício social é gritante nesse modelo de produção, 

sendo indiretamente, uma das principais causas das desigualdades sociais do estado. Apesar 

de atividades como a construção civil, o comércio, a indústria e o setor de serviços se 

destacarem na geração de empregos, nenhuma dessas atividades é equivalente à agropecuária 

quanto ao PIB per capita, que se estrutura da seguinte forma:  
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Gráfico 3 - Estado de Goiás: Emprego formal, por setor de 

atividade, segundo as Regiões de Planejamento (2004) 
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     Fonte: SEGPLAN/GO, 2011. 

     Elaboração: MARQUES, Ana C. O. 2011. 
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Diante desse contraste, confirma-se a ideia de que o modelo agropecuário 

predominante em Goiás contribui ainda para as discrepâncias regionais, favorecendo o 

enriquecimento de uma determinada classe, que por sua vez, refere-se a uma certa porção do 

espaço.  

É uma prática que envolve um quantum de capital econômico considerável e por isso, 

exclui grande parte dos produtores; oferece poucos empregos e estes, com baixas 

remunerações; acarreta a desorganização na espacialização do trabalho e; restringe o acesso à 

terra aos pequenos produtores.  

Por fim, temos as interferências de uma estrutura extremamente desigual na 

intensificação dos processos migratórios. De encontro com essa consideração, Neto (2008, p. 

265-267) reafirma que: “Nossas cidades são cidades do Cerrado, têm os odores do Cerrado e 

são repletas de pessoas expulsas do Cerrado”. 

Como a carência de políticas públicas e de infraestrutura verifica-se que ocorre uma 

ameaça à dinâmica das regiões a norte do estado e a migração para os lugares centrais de 

Goiás tem acelerado e agravado os problemas urbanos. Fugindo a um discurso ingênuo 

predominante em muitas análises nessa temática (o êxodo rural), nas quais as cidades 

aparecem “despreparadas” para absorver todo o contingente de migrantes, consideramos que a 

falha se encontra na concepção de sociedade e território que orienta as relações econômicas, 
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     Fonte: SEGPLAN/GO, 2011. 

     Elaboração: MARQUES, Ana C. O. 2011. 
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sociais e políticas na contemporaneidade. Como frisa Lefebvre (1991), falta-nos a consciência 

do que realmente significa “O direito à cidade”, isto é, o direito ao lugar, ao território e 

elementos da paisagem.  

Como ambiente pensado não para os sujeitos de diferentes vivências que nela se 

relacionam, as cidades abrigam um número preocupante de pessoas desempregadas ou 

inseridas no mercado informal. Em consequência disso, agravam-se os problemas urbanos de 

todas as ordens: habitação, saúde, educação, lazer.  

Entretanto, na relação aqui proposta entre as questões rurais e urbanas, é importante 

ressaltar que não foi o processo de modernização da agricultura em si o causador desses danos 

ambientais e sociais. Os reais fatores se encontram na inexistência de uma oferta de 

infraestrutura básica (exemplifica-se as rodovias precárias nesta região) que apoie a vida 

cotidiana e geração de renda, a desregulamentação da propriedade e do uso da terra, assim 

como na falta de subsídios para pequenos e médios produtores. Subsídios que ultrapassem o 

simples crédito, mas que contemplem o acesso a solos férteis e à informação. Sobre o assunto, 

Neto comenta: 

 

[...] o campo se esvazia não mais em consequência da modernização da agricultura, 

mas em consequência das políticas fundiárias que privilegiam a concentração da 

propriedade nas mãos dos grandes proprietários e das grandes empresas, para que 

ele produza em escala comercial para atender ao mercado internacional, comandado 

pelos países ricos. Assim, o campo deve produzir o que eles determinam. (2008, p. 

263). 

   

As pequenas cidades, por sua vez, têm se conformado como lugares ameaçados pelo 

grande capital. De acordo com Neves (2006, p. 28, grifos do autor), “[...] esses lugares 

relativamente distantes de grandes cidades e com pouca variação na estrutura produtiva 

constituem espaços sociais marcados por situações dilemáticas, em relação às possibilidades 

de reprodução material e simbólica da vida”. 

A situação das cidades do Nordeste Goiano demonstra a realidade descrita. Dados 

apresentados pelo IBGE (2005) mostram deficiências nos serviços sociais elementares da 

região: apenas 8,39% da população são beneficiados com o tratamento de esgoto; mais de 

49% do lixo produzido não é coletado e; 22,35% dos indivíduos com 10 ou mais anos de 

idade são analfabetos (valor que ultrapassa o dobro da média nacional). Por essas e outras 

razões, essa região responde pelo menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

estado, como demonstrado na tabela a seguir. 
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As deficiências sociais refletem claro, nos aspectos físicos do território. A ideia de 

abandono hegemônica nos discursos ganha fundamento primeiramente pela situação das 

rodovias que cruzam o Nordeste Goiano. Com pavimentação e sinalização precárias, em 

muitos trechos não é possível diferenciar estradas de rodovias pavimentadas. A fragilidade do 

asfalto indica que já na sua construção, houve negligências, o que mostra uma 

despreocupação com o caráter durável da estrutura, ou seja, com o valor de uso daquele 

espaço. Pela fotografia 3, nota-se o estado precário do trecho que liga as cidades de Alto 

Paraíso e Teresina de Goiás:  
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Essas condições são as primeiras de muitas razões pelas quais a região perde 

dinamicidade econômica e social. O empecilho das vias de circulação prejudica não só o 

tráfego de pessoas, mas também de produtos fundamentais na prestação de serviços de 

primeira ordem, como saúde e educação. Há projetos do governo estadual em parceria com 

instâncias federais direcionados ao crescimento econômico dos espaços interioranos. Um 

deles é o de revitalização das rodovias. A melhoria das rodovias e de outros sistemas básicos 

poderá ajudar na captação de investimentos nacionais e estrangeiros e na facilitação de 

transporte de pessoas e seus bens. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, setembro de 2012. 

Fotografia 3: Rodovia GO-118, Nordeste Goiano, setembro de 2012. 

Fotografia 4: Outdoor na GO-118, Nordeste Goiano, setembro de 

2012. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, setembro de 2012. 
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 Essas iniciativas coincidem com o já mencionado interesse de empresas mineradoras 

na região. Sobre o assunto, professores da Universidade Federal do Tocantins, do campus de 

Arraias (TO), têm desenvolvido projetos que acusam o mau planejamento e execução das 

atividades mineradoras, representando agentes causadores de danos ao meio ambiente e à 

saúde humana.  

Resta-nos saber, portanto, qual “integração” pretende o Estado, rumo ao 

desenvolvimento dos lugares, através da valorização das particularidades regionais ou, se 

espera-nos o reforço das desigualdades sociorregionais como acontecera nesse passado 

próximo, que deixara suas marcas no espaço e no habitus sertanejo.  

 

2.2 RELAÇÃO ESPAÇO-TEMPO FEITA CORPO: HABITUS 

  

Não só o espaço ou o meio de vivência de uma sociedade deixa-lhe marcas, mas 

também sua história. No propósito de entender o habitus do sujeito pouso-altense e como ele 

interfere na relação homem-natureza predominante no Patrimônio, adentremos aquilo que 

tradicionalmente compôs a matriz cultural sertaneja.  

2.2.1 Sertão adentro... o habitus sertanejo  

  

 Coragem, adaptação, religiosidade, força, estranheza, são alguns dos princípios 

formadores do habitus sertanejo. A dureza do solo, as temperaturas elevadas, as fortes 

ventanias e a escassez de infraestrutura conferiram ao sertanejo um espírito de mobilidade. 

 Uma vez que a trajetória social é o que une os indivíduos e forma os grupos e classes 

sociais através da semelhança de esquemas de pensamento e ações, entende-se o habitus 

sertanejo como a matriz que orienta os sujeitos rurais no desenvolvimento das vidas no sertão 

brasileiro.  

No interior do Brasil, de acordo com Ribeiro (2010), duas culturas sobressaíam quanto 

à rusticidade impregnada na vida e organização do espaço: a caipira e a sertaneja. Aparecendo 

em ambas as delimitações, Goiás foi um espaço de convivência das matrizes étnicas citadas, 

apresentando características de ambos os modos de vida, no entanto, com maior influência do 

Brasil Sertanejo. 

Campos (2011), afirma que a cultura caipira data do início da colonização portuguesa, 

século XVI, fruto da união entre lusitanos e indígenas. Localizados no interior de São Paulo, 
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estes povos não contavam nem com a produção dos engenhos de cana-de-açúcar do litoral, 

nem com os ganhos da pecuária no nordeste e centro-oeste do país.  

A pobreza era ordinária. Desenvolveram então habilidades que lhes propiciavam 

saquear as tribos indígenas, retirando-lhes riquezas e faturando-lhes mão de obra que seriam 

oferecidas nas regiões litorâneas. Na história, ficaram conhecidos como bandeirantes. No 

sertão, a situação econômica não era diferente.  

As tropas e boiadas ofereciam aos sertanejos ocupados fartura durante quase todo o 

ano. “O gado, mercê da qualidade dos pastos e do cruzamento com estirpes indianas, cresce 

mais precocemente, alcança uma ossatura mais ampla e se provê mais fartamente de carne”, 

comenta Ribeiro (2010, p. 318).  

Apesar disso, a atividade pecuária absorvia poucos trabalhadores, formando um 

extenso exército de desocupados entregues à penúria, que nos documentos oficiais de governo 

do Império eram chamados de “vadios”. 

Das culturas caipira e sertaneja, algumas disposições incorporadas nos indivíduos 

também se assemelham. A religiosidade destacava-se em ambas as formações, assim como o 

recorrente uso da força física.  

Destarte, violência e religião conviveram conjuntamente nesses universos e estão 

presentes e representadas na cultura tradicional do interior brasileiro. Em Pouso Alto, essa 

dupla sobressai numa das principais tradições culturais, como comenta Josélia, moradora do 

povoado: 

 

A partir do ano de 1942, realiza-se uma espécie de dramatização intitulada de “Os 

caretas”; foi trazida pelo Sr. José Térsio, de apelido xexem, que morava em 

Arraias. Consiste em um grupo de homens fantasiados com palhas e máscaras, 

perseguindo os outros homens participantes da brincadeira com um chicote, por 

nome “pinhola”. Aquele que se aproximar da “quinta” (barraco feito de palha com 

diversos brindes dentro) está sujeito a levar uma surra. A brincadeira acontece 

ainda hoje, nas sextas-feiras santas e sábados de aleluia. 

 

 

Na prática, as pessoas que se atrevem a desafiar os mascarados, os ‘caretas’, que 

proíbem o trafego durante a noite da sexta-feira santa, são penalizadas com ‘pinholadas’. 

Num espaço público, é confeccionada a tenda, onde fica alojado um boneco representante de 

Judas, o personagem bíblico que traiu Jesus Cristo.  

Ao fim da brincadeira, o traidor é queimado à vista de todos, como exemplo de 

punição à desobediência. O uso da violência física é justificado pela necessidade de se tirar a 

‘aleluia’ das pessoas, ou seja, aquilo que as influencia contra as vontades de Deus. (vide a 

fotografia 5, onde sobressai o uso da violência) 
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A tradição “Os caretas” permanece forte no Povoado, Patrimônio Leigo que atrai, no 

período da Festa, os visitantes das cidades vizinhas. Existem diversas versões quanto à origem 

dessa tradição, mas entre todas há o consenso que se trata de uma herança lusitana, 

simbolizando uma passagem bíblica
9
. 

Nas escolas do povoado, a prática é conteúdo incorporado ao calendário festivo dos 

estudantes, bem como os heróis e vilões que classicamente têm sido homenageados na cultura 

brasileira. Reviver a prática dos Caretas tem a intenção de valorizar os costumes locais, como 

mostrou a fotografia 6, fornecida por Josélia, referente ao ano de 2000. 

                                                 
9
 No Nordeste do Brasil pode-se assistir à brincadeira, que é encarada como uma forma de sátira da realidade 

vivida em tempos do nascimento do menino Jesus. Uma das narrativas, presente na oralidade dos sujeitos, e na 

rede digital que justificam a prática, diz que os ‘caretas’ eram os três reis magos que perceberam, ao ver Jesus, 

que o luxo de nada servia. Segue a lenda que a fim de enganar Heródes, rei de Israel, que desejava a morte de 

Jesus e ordenara aos reis que lhe dissessem onde estava o menino, os mesmos disfarçaram-se de mendigos e 

assim, livraram a criança da morte. 

Fotografia 5 ― Desenho alusivo à tradição “Os caretas” 

Fonte: Acervo da professora Josélia Cardoso, 2000. Trabalho de campo, julho de 2011. 
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Assim, vê-se que a hipótese de um lugar isolado ou à mercê do movimento do mudo, 

até mesmo às tentativas de padronização cultural, não se sustenta na realidade social de Pouso 

Alto. Apesar da distância espacial do povoado com os centros de maior referência econômica 

do Estado de Goiás, as relações sociais são bombardeadas por variáveis que transcendem 

fronteiras e limites. 

  

 2.2.2 O sujeito na ótica da interiorização da exterioridade 

 

Nos relatos de campo ao longo da pesquisa que decorre esta dissertação foi muito 

enfatizado a característica migratória do sertanejo, elemento perceptível na fala da maioria 

dos entrevistados. “Fui pra Minas, de Minas fui pra Mato Grosso, de Mato Grosso fui pro 

Pará, do Pará vim pra cá. Aqui era bom menina, bom pra ganhar dinheiro...” diz Seu 

Aníbal, mineiro de 72 anos.  

Já para Seu Anonias, de 70 anos, vindo de São Desidério, na Bahia, a migração é 

elemento formador de sua identidade. Nos relatos de campo, este informante lembra sua 

Fotografia 6 ― Homenagem dos alunos da Escola Municipal Mariana 

Pereira Magalhães ao folclore brasileiro, 2000. 

Fonte: Acervo da professora Josélia Cardoso. Adquirido em trabalho de campo, julho de 

2011. 
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peregrinação, só que agora por razões de saúde: “Fui pra Brasília, Goiânia, Salvador, tudo 

quanto é canto... Eu sofria um problema do estômago, faltava morrer... Ia num médico, não 

dava jeito... Aonde eu fui arranjar uma solução lá em Cachoeira de São Félix”. Mesmo 

quando a possibilidade da mobilidade se vê reduzida, tanto pela idade, quando pelas 

condições financeiras, ela é reanimada nos discursos: 

 

 Seu Francisco - Olha, aqui é o seguinte, aqui é um lugar muito bom. Mas 

concorrência aqui é o que não tem. Não tem estrada, não tem prefeito, governo não 

olha pra nóis. Então nóis vive jogado aqui nesse cerrado. Nós tamo fazendo aqui o 

quê? Nós precisa ir embora pra Goiânia. 

 

 

A concepção de “cidade grande” como o lugar das oportunidades foi recorrente nos 

depoimentos. Diferente dos sujeitos rurais das redondezas, onde muitos desconhecem as 

cidade próximas de suas propriedades, grande parte da população pouso-altense já esteve por 

períodos em alguma capital estadual.  

Seu Aníbal diz: “Eu vim sozinho, fiquei pulando de uma fazenda pra outra. Pulei pra 

Goiás, trabalhei em Santa Helena, trabalhei 8 anos. Depois fui pra Goiânia, de Goiânia vim 

aqui pro Norte, em 74”.  

Há uma particularidade no olhar dos sujeitos para Pouso Alto: o Patrimônio não é 

visto pelos mais velhos como um lugar pertencente à região Centro-Oeste do Brasil, e sim, 

como nas palavras do seu Aníbal, como lugar situado ao “Norte”.  

Foi ainda recorrente na fala de grande parte dos entrevistados, uma percepção dual da 

realidade do país. Na visão deles, e não muito diferente da realidade, em direção ao sul do 

país estão as referências de espaços e relações sociais ditadas pela temporalidade urbana e 

industrial, enquanto ao norte, predominam as ruralidades e as atividades tradicionais ligadas à 

produção. 

A multiplicidade de referências dos pouso-altenses reflete o emaranhado de espaços e 

costumes envolvidos no habitus do sertanejo goiano, fruto da experiência como migrantes. 

Entretanto, diante das demais, nos discurso dos morados duas cidades se destacam: Arraias 

(TO) e Roda Velha (BA). A primeira, por uma ligação cultural, lugar de origem das elites 

fundiárias que deram origem ao povoado. E a cidade baiana, por ser o principal posto de 

trabalho dos habitantes do seu entorno, incluindo o Patrimônio Pouso Alto.  

Sobre a relação com Campos Belos, é possível que haja um recalque, uma vez que, 

Pouso Alto permaneceu distrito e, Campos Belos, ao contrário, elevou-se a condição de 

município impondo certa superioridade numa hierarquia entre eles.  
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O fato é que existe certo distanciamento simbólico do povoado para com a sede 

municipal.  Na fala de Seu Aníbal, fica expresso o frágil laço identitário: “Se eu achar 

negócio eu vendo aqui. Eu não gosto de Campos Belos. É uma cidade fora do jeito. Tenho 

vontade de mudar pra Brasília ou Goiânia”.  

O desejo da migração para os grandes centros urbanos permeia as falas dos sujeitos. 

Entretanto, são contraditórios ao questionados sobre os motivos que os impedem de partir. 

Revelam o apego a elementos da vida rural que nas cidades seriam inviáveis, como a 

manutenção de suas roças e a criação de animais de grande porte.  

Em consonância com a situação do povoado, seu Francisco mantém no discurso um 

descontentamento com a região, agravado pelo solteirismo (uma principais queixas e que 

mereceu, na pesquisa, um olhar mais detalhado
10

), mas que não consegue ver-se numa 

realidade diferente, fruto de um habitus condicionado às atividades rurais: “Meu filho falou 

‘pai, o senhor tem que mudar pra Campos Belos, não pode ficar aqui sozinho!’ Eu não, não 

posso deixar minha casa, não vou vender meu gado. Fim da vida, neh!”. Depoimentos como 

este indicam que a vida no povoado significa também, para muitos, um lugar de “fim de 

linha” ou adequado para enfrentar os percalços da velhice e a morte. 

Os discursos por mais desconexos que se apresentem, permitem absorver do habitus 

desses sujeitos elementos determinantes naquela formação socioespacial. A forte relação com 

a terra é um deles. Possuir um ‘pedaço de chão’, principalmente para a prática da agricultura 

de subsistência, é para eles (principalmente os homens) algo de “primeira necessidade”. Suas 

prioridades fogem àquelas cada vez mais comuns entre as sociedades modernas, como a 

educação formal. Terra, trabalho e família ainda constituem o tripé do estilo de vida que 

sustentam
11

. As mulheres, diferentes, parecem mais propensas a migrarem e construírem 

novas possibilidades de vida, mais flexíveis que são. 

Nas narrativas, é possível perceber rugosidades de um sertão tradicional, como a 

aprendizagem via trabalho, iniciada na infância. Filho era mão de obra barata, daí casas 

cheias, numa escadinha sempre crescente, em que faziam pequenos serviços no terreiro, 

chamado de “serviço de porta”, como tratar das criações do quintal e puxar água da cisterna. 

Em consonância com sua flexibilidade, a mulher sertaneja participa de tarefas árduas, 

tradicionalmente masculinas, como os cuidados com a “roça”, rachar lenha, campear gado. 

O trabalho é aprendido muito cedo entre os sertanejos e não há nítida separação entre 

lazer e produção. A casa rural, não diferente, constituiu-se como lugar de descanso e trabalho, 

                                                 
1010

 No quarto capítulo há um tópico específico sobre a questão do celibato no povoado. 
11

 Conforme apontarão as análises dos questionários. 
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como ver-se-á na análise da casa-quintal. Por essa característica ― ainda pouco comum nas 

moradias modernas ― a localização dos objetos, a função dos mesmos e o conceito de 

estética se diferem do modelo urbano, no qual a casa por si só representa status social. 

 Para o homem do campo, o quintal e a roça são os principais elementos de distinção 

social. Seu Francisco relembra sua trajetória de vida e conta como aprendeu os ofícios da 

roça: “Vendo o meu pai trabalhar. Desde 8, 10 anos nóis já sabia campinar”. Assim como 

Seu Francisco, a maioria dos pouso-altense entrevistados revelaram a importância da ação 

pedagógica da família nas habilidades do trabalho, conforme expressado no gráfico 5: 

 

 

 

 

O trabalho coletivo (envolvendo família, vizinhos e conhecidos) e a solidariedade de 

grupo, impregnados no modo de viver camponês, fizeram desenvolver, nesse universo, 

práticas de ajuda mútua, como a troca de dias, o mutirão e a traição. São todas formas de 

aproveitamento de mão de obra, algumas gratuitas, outras em troca de rituais festivos ou 

trabalho recíproco. Da população pouso-altense alcançada pelos questionários, 80% já 

participou de alguma dessas práticas. 

A vida em comunidade representa para os sertanejos a via pela qual mantêm vivo o 

capital social, que quando necessário é acionado, transmutando-se em trabalho ou alimento 

(trocas vicinais).  

9 

56 

21 

14 

Gráfico 5 - Via pela qual apredereram a realizar as tarefas 

concernentes a suas profissões (%). 

Na escola

Com os pais

No próprio trabalho

Nenhuma das opções

Fonte: Dados levantados nos questionários. Outubro de 2012. 

Elaboração: MARQUES, Ana C. de O. 2012. 
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Além disso, o jeito de ser, vestir e andar também transmite informação sobre as 

disposições incorporadas nesses sujeitos e o lugar onde habitam. Bourdieu demonstra essa 

relação, em que héxis corporal e espaço se comunicam, expondo o seguinte sobre o 

tradicional homem do campo: 

  
[...] aquele que sempre caminha em um solo irregular, acidentado e lamacento, 

mesmo quando anda no asfalto [...]; é aquele que arrasta galochas enormes ou botas 

pesadas, mesmo calçando seus sapatos de domingo; é que sempre avança com 

passos lentos e largos, como quando anda com uma vara no ombro, virando-se às 

vezes para chamar o gado que o segue. (2006, p. 85). 

 

 

O autor ressalva ainda que a temporalidade específica do roceiro foi traduzida de 

maneira estereotipada pelos “homens da cidade”. Vistos como insociáveis, alguns 

camponeses interiorizaram o estereótipo do “ser e viver isolados”. Logo, encontraram 

dificuldades nos relacionamentos pessoais, o que perpassa pela negação de si mesmo.  

Há várias narrativas literárias que expressam essa verdade: o personagem Fabiano de 

Vidas secas, de Graciliano Ramos (2009) é exemplo desse viver ensimesmado, além de Piano, 

personagem do conto “A enxada”, do livro Veranico de Janeiro, de Bernardo Élis Fleury de 

Campos Curado (1979), que demonstram todo o preconceito que se tinha em relação ao 

“cafuçu brejeiro”. Os homens de hoje, camponeses do sertão, vivem na insígnia dessas 

transformações, onde são vistos como estranhos a uma sociedade onde impera a padronização 

dos comportamentos. 

Na esfera rural, antigamente, a distinção social não era algo nítido nas relações entre 

sertanejos empregados e proprietários no território goiano, mesmo sendo suas realidades 

extremamente desiguais nos quesitos fartura de alimentos, posses, condições de moradia e 

poder. Sobressaíam as “[...] qualidades morais características das formações pastoris do 

mundo inteiro, como o culto da honra pessoal, o brio e a fidelidade a suas chefaturas”. 

(RIBEIRO, 2010, p. 320).  

Nesse sentido, Seu Aníbal, os se recordar dos tempos de agregado de fazenda, deixa 

clara a gratidão que permeia a relação afetuosa com seu antigo patrão: 

 

Seu Aníbal - Eu comprei um pedaço [da fazenda do João Mineiro], eu criava gado. 

Ele dava o pasto, dava tudo neh? O sal, essas coisas... Eu achei ruim sair de lá 

porque ele era um pai pra mim. Até hoje quando eu vou pra lá, às vezes eu vou pra 

ir e voltar e não volto, ele não deixa. Eu gosto muito dele.  

 

 

 Em que a palavra substituía o contrato escrito e o favor não era pagável em dinheiro, o 

respeito e a admiração alçados pelas famílias respondiam também pela maneira mais eficaz de 
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negociar com os trabalhadores rurais. Valia-se, pois, a honra como moeda. Sobre o assunto, 

Bourdieu descreve: 

 
As condutas de honra têm como princípio um interesse para o qual o economicismo 

não tem nome e que é preciso chamar simbólico mesmo que seja de natureza a 

determinar ações muito diretamente materiais; [...] uma família tem aqui um 

interesse vital em manter seu capital de honra, ou seja, seu crédito de honradez, 

protegido da suspeição (2009, p. 200). 

 

 

 A amizade que une patrões e empregados é, porém, regada pelo decoro. O receio em, 

ao romper com os proprietários de terras, sofrer perda de capital social, político ou econômico 

ronda o sertanejo que, diga-se de passagem, não tem como principal característica a 

ingenuidade.  Aliás, o decoro permeado de medo enlaça as relações entre o sujeito e a terra, 

como ressalva o sociólogo: 

 
[...] jamais tratada como matéria-prima que deveria ser explorada, a terra é o objeto 

de um respeito mesclado com medo (elhiba); ela poderá, como dizem “exigir as 

contas” e obter reparação pelos maus tratos que lhe inflige o camponês precipitado 

ou desajeitado (BOURDIEU, 2009, p. 195). 

 

 

 A consciência do papel determinante da terra e demais recursos naturais na vida e 

produção do modo de vida camponês é fundamental em seus habitus. A ausência de 

tecnologias (como incorporação a sua héxis) nas atividades rotineiras no que diz respeito a 

lida na roça, não os deixa esquecer à dependência humana dos condicionantes naturais e a 

importância da conservação do ambiente para a prolongação da vida.  

Trata-se de uma outra relação com a natureza, oposta e diferente do que ocorre com 

produtores rurais cuja separação homem/terra é mais viril. Parte da terra, vindo dela o 

sustento, mesmo que como prática do passado, percebe-se que há uma valoração de tudo que 

perpassa e que dela participa. 

A importância que os moradores de Pouso Alto e demais sertanejos dão à terra e aos 

animais de custeio é refletida em suas práticas e já foi retrata em muitas canções, lendas e 

orações. Vieira (1971, p. 127) apresenta a Oração para se livrar dos arengueiros, que expõe 

diversas preocupações do homem do sertão: “Deus te salve Lua Nova, quatro coisas eu quero 

te pedir: me livrai de água corrente, fogo ardente, dor de dente e língua de gente”.  

Afinal, parece que a arte antecipa/fala das coisas como são, sem pretensões outras ou 

limites substancias que ora a ciência coloca e uma corrente científica impõe. 

 Ainda próximo à natureza natural, o sertanejo teme sua imprevisão. A dúvida, a 

desconfiança, a espera presente nas atividades produtivas no sertão é ademais, transposta para 
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as relações entre os sujeitos. Ao estranho, ao duvidoso, todo cuidado é pouco. Nessa via de 

mão dupla, sertão-sertanejo, delineou-se, portanto, especificidades.  

Por um lado, um sertão duro em todos os sentidos, por outro, um sujeito de aparência 

“cascuda” e maleável, como as árvores do cerrado, que, sobretudo, encontram na vida em 

sociedade e na fusão com a natureza, os meios de resistência e adaptação às adversidades. Os 

ciclos naturais organizam as atividades e a honra media as relações.  

É, portanto, a habilidade diante das situações inesperadas o que dá ainda mais sentido 

ao estudo do espaço sertanejo, onde nem sempre se pode afirmar que coincide aquilo que é 

oficial com que realmente acontece.  
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ENTRE O OFICIAL E O REAL: a dinâmica dos campos 

 

  

No interior de um sertão contraditório, que por vezes se mostra enfraquecido pelos 

novos usos e significados que lhes são atribuídos, outrora materializa a habilidade sertaneja de 

adaptação e criação, exploremos os conflitos de um lugar onde perdas e resistências 

caracterizam a paisagem e os sujeitos.  

 

3.1 O LUGAR NO PRESENTE 

 

Chega-se a Pouso Alto pela GO-542, na direção Campos Belos (GO) - Novo Alegre 

(TO). O povoado está a cinquenta e cinco (55) quilômetros de distância da cidade sede do 

município, sendo trinta e cinco (35) desses últimos não pavimentados e, no período da 

pesquisa entre 2011 e 2013 encontravam-se em péssimas condições de trânsito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No percurso, de Campos Belos a Pouso Alto, predominam formas geomorfológicas 

aplainadas. Na área predominam a tipologia de solos denominada de cambissolos (SIEG, 

2005) que são formações pouco espessas, ou seja, com os horizontes pedológicos próximos às 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, julho de 2011. 

 

Fotografia 7: Trecho da estrada que liga Campos Belos a Pouso Alto 
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rochas-mãe. Isso faz com que haja um desiquilíbrio acentuado entre a infiltração e o 

escoamento da água superficial, originando poças d’água e elevando ainda a susceptibilidade 

erosiva dos terrenos.   

Diante da ocorrência de fitofisionomias do Cerrado como campo sujo, campo limpo, 

cerrado rupestre e cerradão, nessa região prevalecem as formações campestres ― o que 

provavelmente conferiu ao município a denominação de “Campos Belos”―, com poucos 

arbustos e áreas de solo exposto.  

A ocupação de terras planas como essas para a prática da agricultura e pecuária foi 

comum pós-mineração goiana, quando a maioria dos mineiros não possuía outra profissão 

nem meios de subsistência, “optando” em sobreviver nas redondezas das antigas minas com 

cultivos de consumo familiar. Nessa lógica, no extremo nordeste goiano os Arraiais de Morro 

do Chapéu (atual Monte Alegre de Goiás) e Arraias (hoje cidade tocantinense) foram 

importantes fatores na organização espacial da região, inclusive do município de Campos 

Belos (IBGE – cidades@).  Hoje, curiosamente, Campos Belos ultrapassa as matrizes em área 

construída, população e serviços, constituindo-se como centro do comércio regional. 

Ao aproximar-se do povoado de Pouso Alto, o relevo ganha formas acidentadas. A 

mudança visual informa alterações nos condicionantes físicos da região. Afloramentos 

rochosos (como retratados na fotografia 8) dão formas a “esculturas” que testemunham um 

relevo desgastado por processos de intemperismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 8 - Afloramento rochoso entre Campos Belos e Pouso Alto. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, julho de 2011. 
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Além dessas elevações, morros testemunhos dispersos pela depressão que separa a vila 

da borda da chapada baiana também informam o decréscimo de valores altimétricos que a 

área sofrera ao longo dos anos. 

Às margens da estrada veem-se fazendas e pequenos aglomerados rurais, com no 

máximo uma capela e uma dezena de casas, o que não deixa de ilustrar a importância que as 

vias de circulação exercem na ocupação do espaço. Um bom exemplo disse é o próprio Pouso 

Alto, objeto pretexto e central dessa pesquisa, a partir do qual procuramos compreender a 

situação espacial desses povoados, a dinâmica populacional, o modo de vida e a 

espacialização dos moradores. 

Segundo informantes, a cerca de três quilômetros de Pouso Alto está localizado um 

dos primeiros aglomerados da região, denominado Sucupira. Atualmente, este apresenta uma 

espacialidade marcada por objetos e conteúdos rurais, com predominância de habitações feitas 

de ‘pau a pique’ e cobertas de palha
12

.  

A fundação de Pouso Alto no lugar onde se encontra se deu, segundo os moradores, 

em função da proximidade do rio ― Mosquito ― e da estrada que dá acesso à Bahia. A 

presença do rio foi, no entanto, um elemento central para a localização definitiva do povoado, 

recurso fundamental que explica a localização de muitas vilas goianas e brasileiras, conforme 

relatos de viajantes do século XIX. (SÃO PAULO, 2011). 

A importância das vias de circulação é também mencionada por Teixeira Neto (2008), 

relembrando que por meio das estradas surgiram, nos últimos trintas anos, a maioria das 

aglomerações brasileiras e; sobre o território goiano-tocantinense, afirma: 

 

 
[...] o quadro urbano em Goiás [no início dos anos 70], por exemplo, passou de 170 

municípios para 242. No Tocantins, o fenômeno é mais explosivo. [...] nesse 

período, [final dos anos 90], as cidades tocantinenses passam de 51 para 139 ― são 

88 novos municípios, que correspondem a um aumento de 172%. (2008, p. 264). 

 

 

Ainda sobre o surgimento das vilas o autor enfatiza a agricultura como “[...] a Deusa 

Ceres, que faz brotar da terra os alimentos dos homens ― ela é a mãe da grande maioria das 

cidades desse imenso território do Cerrado, tanto em Goiás, como nos outros estados 

brasileiros”. (2008, p. 259-260).  

                                                 
12

 Este é apenas um dos atributos que sustentam a afirmação de que ali (Sucupira) o modo de vida rural 

predomina. Tal conclusão é também resultado de observação da dinâmica populacional, conservas informais e 

entrevistas. 
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 A acidentalidade do relevo do Nordeste Goiano responde também pela grande 

quantidade de nascentes ao redor do povoado de Pouso Alto. Rio Dois irmãos, Mosquito, 

Riachão, Riacho-da-ladeira, Jacurutu, Caveira, Córrego do Peixe, Pindaíba, Três-barras, são 

alguns dos rios e córregos que nascem em meio ao sertão goiano. Em virtude do intenso fluxo 

de água, o maior deles, o rio Mosquito, é um atributo locacional que atraiu para a região a 

usina hidrelétrica que leva o nome do rio (representada na fotografia 9). A 10 quilômetros da 

vila, esta se encontrou durante a pesquisa (2011-2013) desativada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

As ruínas da hidrelétrica representa uma rugosidade no espaço, ao ilustrar os primeiros 

passos da modernização do território goiano, cujos interesses político-econômicos marcavam 

os lugares com medidas basilares para o processo de urbanização e industrialização do 

Estado. A expansão do setor energético foi uma delas.  

 Sobre o processo de modernização territorial, Castilho e Arrais (2012) afirmam que há 

duas vias possíveis de sua implantação: uma pelo viés político e ideológico e, outra, pela 

expansão técnica e produtiva. Todavia, o diálogo entre as duas é essencial na conformação 

dos territórios. Uma vez que a produção exige um mercado consumidor, de acordo com os 

autores, entende-se a eletricidade como requisito básico para a indústria e para a utilização de 

Fotografia 9 – Usina Hidrelétrica do Mosquito, Pouso Alto, 2012. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, outubro de 2012. 
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grande parte dos produtos industrializados. O “esqueleto” da UHE de Mosquito relembra, 

pois, o abandono do NG pelo poder público e a segregação própria da lógica do capital. 

No ano de 2012, equipes multidisciplinares de profissionais das áreas ambiental e da 

construção civil inspecionaram o povoado, marcando pontos para um pretenso 

georreferenciamento daquelas terras. Informalmente, cogitava-se a hipótese de 

redirecionamento da linha férrea Norte-Sul, um projeto federal que pretende fortalecer a 

comunicação e transporte de cargas entre as regiões brasileiras, apesar de no traçado original 

não constar o Nordeste Goiano.  

Independentemente de mudanças nos planos, o setor produtivo será o maior 

beneficiário de tal empreendimento, que segundo informações disponibilizadas pelo governo, 

visa “[...] reduzir o custo dos transportes [de cargas], o consumo de combustíveis, os pesados 

ônus de manutenção do modal rodoviário e os índices de acidentes nas estradas”. (portal 

eletrônico do Ministério dos Transportes, s/ d., s/ p.).  

Estas informações e especulações provocam certa esperança à população local de 

Pouso Alto que pede “um progresso” como discurso ideológico sem prever seus impactos. O 

povoado, mesmo que para “abrigo de um trecho de trilhos” se conectaria com possibilidades 

de participação mais efetiva ao capital, o que, aos olhos dos moradores implicaria, de certo 

modo, um lugar nesse sem fim de opções. Porém, além de expropriar alguns dos sertanejos 

para a construção das linhas férreas, provavelmente, pouco coisa alteraria na dinâmica rústica 

e própria do povoado.  

  Assim, não se tem de imediato a previsão de um acontecimento radical que mude o 

caráter aparentemente pacato da vida social de Pouso Alto, o mesmo que induz o visitante à 

impressão de uma localidade dormitório, como aconteceu com a própria pesquisadora. 

A primeira visita de campo foi numa terça-feira, 26 de julho de 2011, onde havia uma 

única marcenaria funcionando. Os outros prováveis serviços (panificadora, sorveteria, 

mercearia e açougue), discriminados pelas fachadas, estavam inativos. A temporalidade 

específica dos lugares rurais sobressaía diante de pessoas e animais envolvidos num mesmo 

ritmo. A primeira paisagem oferecida ao que chega a Pouso Alto pela entrada oeste ― o pátio 

da Igreja Matriz, ilustrada na fotografia 10 ―, justifica a impressão descrita.  
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No fim da tarde, com o sol se pondo, avistaram-se pontos na vila onde grupos de 

pessoas conversavam, a maioria masculina. Nas falas, um sotaque nordestino chamou a 

atenção entre a relação daqueles com os vizinhos baianos. Já o Goiás que se apresentou de 

imediato em Pouso Alto aproxima-se daquele permanente na memória de velhos, repleto de 

tradicionalidade.  

Ao anoitecer, o que parecia tranquilo, acalmou ainda mais. As opções de lazer eram 

limitadas à bares e à contemplação da paisagem ― indiscutivelmente rural ― da noite pouso-

altense. Rural não só pela fraca iluminação, nem pelo canto dos pássaros e outros animais, 

mas também pelo mistério, conteúdo e ritmo das conversas nas calçadas. 

Diferente do padrão de diversão que envolve a maioria dos jovens na cidade, calcado 

na artificialidade das atrações, observou-se que grande parte dos jovens pouso-altenses 

encontram na lida com a natureza o entretenimento. A caça e a pesca esportiva constituem-se 

como práticas de lazer, expressando também o histórico destemor e habilidade do sertanejo 

com o meio. Em seus depoimentos, percebeu-se que a instabilidade da situação alimenta a 

diversão.  

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, julho de 2011. 

Fotografia 10: Largo da Matriz – Primeiro trabalho de campo, Pouso Alto, 

2011. 
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Aos poucos, numa caminhada entre os meandros das grandes quadras que formam o 

lugar, pessoas e prédios vão delineando uma ideia de cotidianeidade no povoado. Além disso, 

a historicidade de algumas construções denunciam ainda relações típicas dos patrimônios 

leigos, como a circulação de capital de honra. A escola, vista ao lado da Igreja, exemplifica a 

importância desse tipo de capital simbólico no passado e no presente de tais lugares. Nesse 

sentido, Josélia Cardoso, moradora do povoado e informante dessa pesquisa, afirmou que:  

 

 
Próximo ao povoado Pouso Alto morava uma senhora que era considerada uma das 

figuras mais importantes da região. Era proprietária de uma área de terras onde 

vivia com sua família. Todos da região tinham por ela um grande respeito e 

consideração. Ela sempre procurava ajudar a todos que dela precisassem. Era 

muito realista, questionadora e conquistava todos com seus sábios conselhos. 

Alguns meses antes da construção do novo prédio escolar ela veio a falecer. Devido 

ao seu pioneirismo e suas qualidades, a escola recebeu o seu nome: MARIANA 

PEREIRA MAGALHÃES.  

 

 

A escola da vila recebe alunos de todo o distrito (considerando a zona de fazendas 

próximas), inclusive de povoados dos arredores, como o Sucupira e o Buritizais. Este último é 

mais um lugar onde percebe-se a hegemonia de espaços e conteúdos rurais, sobretudo, por 

constituir-se como um local pensado em função do brejo e das palmeiras que os circundam. 

Outra homenagem a personalidades importantes para os moradores do povoado foi 

feita na nomeação do Posto de Saúde do Distrito, percebida pela foto 11: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 11: Posto de Saúde, Pouso Alto, 2012. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, outubro de 2012. 
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Justina Ferreira Cardoso foi uma das primeiras moradoras do povoado, segundo sua 

filha Josélia Cardoso. Percebe-se, por parte da informante, uma necessidade de cunhar o nome 

da sua família nesta pesquisa, haja vista que ela se mostrou muito interessada em conceder 

uma leitura possível da historia espacial do povoado de Pouso Alto. É claro que, a maioria dos 

filhos e netos de Justina reside no lugar e exerce varias funções na vila como professores, 

dona de pousada, representante religiosa e fazendeiros. 

Assim como a família Cardoso, outras famílias fazem parte do hall de personalidades 

que aparecem na história falada e nas paisagens do povoado. Esse tipo de representação social 

sobressai em lugares onde o capital simbólico detém importância maior ou equivalente aos 

demais meios de exercício do poder. O reconhecimento social é esmiuçado por Bourdieu 

como:   

 

[...] esse capital denegado, reconhecido como legítimo, isto é, ignorado como 

capital (o reconhecimento no sentido de gratidão suscitado pelos benefícios podem 

ser um dos fundamentos desse reconhecimento) que constitui sem dúvida, com o 

capital religioso, a única forma possível de acumulação quando o capital econômico 

não é reconhecido (BOURDIEU, 2009, p. 196, grifos do autor). 

 

 

 A circulação do capital simbólico responde também pela manutenção do contato dos 

moradores com proprietários das fazendas goianas ao redor do Patrimônio, haja visto que, de 

acordo com os depoimentos de entrevistados, a oferta de trabalho nessas fazendas é quase 

inexistente. A honra e a gratidão, por vezes complementadas com favores políticos, substitui o 

que outrora obedecia, sobretudo, o viés econômico. 

 É importante mencionar, por fim, a paisagem ao fundo do povoado: a “Serra Geral de 

Goiás”, que na realidade é o front da Chapada Oeste da Bahia e não, como o próprio nome 

alude, uma serra. Aquela diferença paisagística embute o contraste entre os de cá e os de lá, 

manifestando a atuação da natureza como mediadora das transformações socioespaciais. De 

cá, o universo sertanejo com poucas alterações paisagísticas; de lá, a velocidade das etapas 

produtivas e a homogeneização do tempo e do espaço nos Gerais da Bahia.  

 

3.2 OS GERAIS DA BAHIA 

 

 Povoados como Pouso Alto foram formados a partir da mudança do modo de produzir 

(local, nacional e global), que interferiu diretamente na dinâmica do campo, no fluxo das 

pessoas e suas estratégias de (sobre) vivência. Processo que, segundo Calaça (2012), ficou 
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conhecido como modernização do território. Condicionado por sua situação geográfica 

fronteiriça, Pouso Alto fora atingido pelos distintos processos de reordenação dos territórios 

que o circundam.  

A priori, investigar a realidade baiana não constituía um objetivo de pesquisa. Porém, 

em campo percebeu-se um considerável tráfego de pessoas e automóveis em direção à Bahia, 

as constantes referências nas conversas informais e os hábitos comunitários, que despertaram 

para a ligação da espacialidade do povoado como o estado baiano. O mesmo ocorreu com o 

Estado do Tocantins, quando sabido que no povoado são realizadas tradições, como ‘Os 

caretas’, trazidas por famílias pioneiras na ocupação do Patrimônio, vindas da cidade de 

Arraias – TO. 

No momento em que foram aplicados os questionários, outubro de 2012, cerca de 20% 

dos pouso-altenses estavam empregados nas lavouras próximas à cidade de Roda Velha, na 

Bahia; 22, 7% trabalhavam em roças circunvizinhas ao povoado e 45,4% exerciam suas 

atividades no próprio Pouso Alto. Esses números certamente seriam diferentes caso fossem 

coletados em época de plantação ou colheita nos Gerais da Bahia, já que no mês da aplicação 

dos questionários o solo estava em fase de adubação e as máquinas substituíam o trabalho 

temporário contratado noutras etapas da produção. Evidente em outros trabalhos de campo, há  

uma circularidade de pessoas implicando o inchamento-esvaziamento dos povoados que 

circundam Pouso Alto e que possuem populações flutuantes nas épocas de colheita e lavoura, 

já que os trabalhadores tendem a permanecer toda a semana nos espaços de produção. O fato é 

que, em termos produtivos, portanto, o Patrimônio mantem-se próximo à Bahia em 

detrimento das relações com Campos Belos ou outros municípios goianos.  

Diante da realidade descrita, percebeu-se a importância de entender as alterações 

espaciais que se processaram no sertão como um todo e principalmente, na faixa mais atingida 

pelas políticas modernizantes, como o foi a Chapada Ocidental do São Francisco, ou na 

linguagem popular, os Gerais da Bahia. É importante ressaltar que tais territórios sofreram 

processos dessemelhantes aos ocorridos nas terras goianas.   

As condições favorecidas pelo Estado e pelos agentes do capital para implantação de 

um novo modelo de vida e produção em Goiás foram discutidas anteriormente, com objetivo 

de construir uma base histórico-espacial que permitisse compreender os processos que 

desembocaram na formação de um espaço desigual.  

 O baixo custo de aquisição da terra atraiu pequenos produtores para a região Centro-

Oeste do Brasil, que se constituiu como pioneira no estabelecimento da nova ordem 

produtiva/econômica no interior brasileiro. A população migrante para essa região era 



81 

 

formada por sujeitos que deixaram seus locais de origem, quando já sofriam ― com 

expressividade os gaúchos ―, com a concentração fundiária, limitações a créditos e demais 

dificuldades impostas à reprodução do modo de vida rural. Foi então que, a partir de 1950, os 

índices migratórios para os estados no centro do País elevaram-se (conforme índices de 

processos migratórios disponíveis no portal eletrônico do IBGE, 2010), sendo a maioria era 

dos migrantes, sujeitos descapitalizados. 

Em Goiás, é fundamentalmente com a soja, a partir do projeto de desenvolvimento dos 

Cerrados (POLOCENTRO04) em 1975, que se vê efetivamente a disseminação da tecnologia 

no campo, ultrapassando a até então predominante pecuária extensiva (MARION et al., 2005). 

Daí em diante, assiste-se à expansão de empresas nacionais e estrangeiras na produção do 

espaço agrário, o que intensificou a problemática do acesso a terra pelos sertanejos. 

Fenômeno parecido ocorreu posteriormente nos territórios baianos e tocantinenses, hoje 

considerados pelos estudiosos do assunto, juntamente com o Piauí e o Maranhão, a faixa de 

expansão do agronegócio brasileiro.  

Em praticamente toda a ocupação agrícola (moderna) do Cerrado houve a participação 

da população sulista, especialmente gaúcha, complementando o que se tem na história como a 

“diáspora gaúcha”. Dessas migrações, geralmente caracterizada pelo deslocamento de grupos 

de famílias para o interior do Brasil, resultou a miscelânea cultural no sertão e a formação de 

uma nova classe de produtores rurais. Entretanto, há uma diferença fundamental entre o perfil 

dos migrantes do Sul que ocuparam o Centro-Oeste e aqueles que se direcionaram ao 

Nordeste brasileiro:  

   

 
A “diáspora gaúcha” também acabou atingindo os Cerrados nordestinos, a partir do 

final da década de 70 e inicio da década de 80, principalmente no oeste da Bahia, sul 

do Piauí e do Maranhão. Neste processo de expansão agrícola não foi reproduzido o 

mesmo padrão sócio - espacial das fronteiras de expansão capitalista da década de 

70 no Centro-Oeste e Norte do país, pois houve o desenvolvimento de projetos 

geopolíticos e econômicos específicos capitaneados pelo Estado, aliados e/ou 

referendados pelo relativamente farto capital financeiro internacional e as empresas 

transnacionais (MARION, MORAES, VIEIRA et. al., 2005, s/ p.). 

 

 

 O deslocamento para o Nordeste não abarcou trabalhadores descapitalizados, mas 

produtores rurais organizados e projetos que envolviam empresas e capital estrangeiros.  A 

força de atração que a Chapada Oeste Baiana exerceu sob populações de diversos estados 

brasileiros, apesar de seletiva que foi a sua (re)territorialização, é visível na espacialidade da 

cidade de Roda Velha (BA), como mostra a fotografia 12. 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos nomes das ruas da cidade baiana percebe-se ainda o desejo moderno de integração 

econômica dos territórios, fazendo referência a estados das regiões Centro-Oeste, Sul e 

Nordeste do Brasil. A própria rodovia BA-020, uma das vias que dá acesso à Roda Velha, 

recebeu o nome do ex-presidente Juscelino Kubitschek, um dos mentores da modernização 

daquela área. Cercada pelo agronegócio, a cidade representa, de acordo com a fala dos 

moradores, o portal da nova economia no sertão. Ela é a prova viva das transformações 

espaciais da região, já que hoje, como observado em campo, sua dinâmica gira em torno das 

atividades agropecuárias. 

 O alto custo das terras nos Gerais da Bahia e na nova fronteira agrícola como um todo 

se deu em função da demanda e valorização mundial das commodities agrícolas e o interesse 

global por terras. (SAUER e LEITE, 2012). A inserção dos territórios interioranos no 

mercado imobiliário somada às práticas ilícitas de aquisição de imóveis rurais foram os 

principais fatores da formação espacial no sertão brasileiro. 

São muitas as histórias de expropriação da terra relatadas pelos moradores do 

povoado, como o exemplo do Seu Anonias, que vivenciou uma experiência de conflito com 

os grileiros, prática relatada na historiografia goiana sobre Trombas e Formoso e o 

Assentamento Mosquito, na Cidade de Goiás. Na fala do informante: “Nós tinha terra lá 

[Bahia], os cara grilou esse direito. Naquele tempo da grilação, todo mundo queria ser dono 

Fotografia 12: Placas com os nomes das ruas em Roda Velha (BA), 2012. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, outubro de 2012. 
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neh! Perdemos tudinho... queimaram 22 casas... Diziam que tinham comprado, porque nóis 

tava na terra do Estado neh!”.  

A questão da ilegalidade no registro fundiário e a falha normatização estatal no que 

tange à aquisição de terras aproximam os Estados da Bahia, Goiás e Tocantins. O cenário tem 

sido favorável para a concentração de terras, inclusive por estrangeiros, tema recentemente 

abordado por Sauer e Leite (2012) e Oliveira (2010). 

 A “expulsão” de famílias que construíram história no lugar é constante dentre as 

reclamações presenciadas em campo. “Nós fomos criados aqui em Roda Velha, um ninho de 

gente, neh! Nesse tempo que pai chegou pra aí, meu avô chegou pra aí, tudo era brabo neh... 

Só tinha índio. A minha vó é uma índia. Chegaram pra aí, ficaram...” conta Seu Francisco, 

que mostrava insatisfação com a atual situação, o que provavelmente o levou  abandonar 

Pouso Alto, como constatado no último trabalho de campo.   

A expansão da fronteira agrícola teve início, portanto, com a retirada da população. 

Posteriormente, deu-se cabo às dispersas construções, à vegetação e por fim, implantaram 

monoculturas nas regiões planas que compõem a Chapada Ocidental do São Francisco. Aos 

poucos, as realidades do Nordeste Goiano e do Oeste Baiano foram se distanciando, apesar da 

agricultura predominar entre as principais atividades econômicas de ambas as regiões. 

  No povoado de Pouso Alto a importância da atividade agrícola se confirma diante de 

do gráfico 6 que mostra uma comunidade (a partir da população considerada nos 

questionários) composta predominantemente de agricultores: 
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Gráfico 6 - Profissão dos entrevistados (%) 
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Fonte: Dados levantados nos questionários. 

Elaboração: MARQUES, Ana C. de O. 2012. 
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Esse gráfico chama atenção ainda para outra questão: a profissionalização do 

camponês. Wanderley (2003) afirma que a prática de reduzir a especificidade camponês à 

atividade agrícola pode ser vista como um veículo de fragmentação do sujeito rural, já que a 

formação dessa categoria envolve além da produção, os demais níveis de vida.  

No povoado de Pouso Alto, envolvidos na trama da vida e do trabalho, vê-se de 

maneira geral dois atores: os monocultores da chapada baiana e os fazendeiros do território 

goiano-tocantinense. Uns, os donos das fazendas, na maioria improdutivas, que cercam o 

povoado, ensejam basicamente prestígio político. Para isso, mantêm relações com os pouso-

altenses que envolve honra e crédito pessoal. Já os produtores e empresários dos Gerais da 

Bahia estão interessados majoritariamente nas vantagens mercadológicas, sendo assim, 

almejam aumentar a produção e reduzir a necessidade, o preço e as obrigações trabalhistas 

como os sujeitos rurais.  

As condições impostas aos trabalhadores volantes nos Gerais da Bahia não agrada os 

moradores de Pouso Alto, como conta um informante: 

 

Seu Lorenço - Uma hora eles vinham buscar a gente de carro, outra hora nois ia a 

pé. Subia essa Serra aí todinha a pé. Pra poder trabalhar a gente tinha que subir 

essa serra. Não tinha estrada. Até depois de construir a estrada, eles num vinham 

buscar, tinha que ir a pé. Quem chegava, eles só despejavam. Faziam uns barracos 

lá, uma lona quente! Um sol! Chuva também moiava nóis tudo... Nóis ficava lá 

catando raiz, quebrando pau nas quebradas lá, mexendo com plantio. 

 

 

Situações como a descrita pelo Seu Lorenço são contraditórias, já que espaços com 

sistemas produtivos baseados em tecnologias de ponta, como a Chapada baina, aproveitam do 

descaso do poder público e acabam reproduzindo relações de trabalho que beiram o modelo 

escravocrata. Os sertanejos são expostos a altas temperaturas, realizam suas refeições em 

ambientes insalubres e desamparados de assistência social.  

Certa vez, em conversa informal, um rapaz que hoje ocupa o cargo de cozinheiro, 

disse estar ciente do risco que corre ele e os demais, ao trabalharem com produtos de alta 

toxicidade (conforme mostra a fotografia 13). Ele ressaltou ainda, dando exemplos de  

pessoas conhecidas no povoado, a baixa expectativa de vida advinda da exposição a 

esse tipo de ambiente. 
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Apesar de “ausente”, o Estado tem sua parcela de contribuição para a realidade não só 

de Pouso Alto, mas de todo o Nordeste Goiano. Além de oferecer subsídios às lavouras 

monocultoras, entrega a população a um regime não fiscalizado, com consensual exploração 

da força de trabalho a condições insalubres, como presenciadas em campo. 

A paisagem representada na fotografia 13 é homogênea por mais de 8 quilômetros, no 

sentido Pouso Alto - Roda Velha. Além de algodão, planta-se soja e milho. O local exato da 

representação situa-se entre os primeiros metros da chapada, deparados quando se vêm de 

Pouso Alto, a 21 quilômetros do povoado. O surpreendente contraste paisagístico da 

passagem do cerrado nativo à monotonia de culturas agrícolas não esconde as desigualdades 

regionais.   

 Através das falas dos informantes mais velhos de Pouso Alto pode-se imaginar a 

antiga realidade do território baiano, que hoje concentra investimentos estrangeiros. Contaram 

que aquela região fora um dia o retrato mais fiel do sertão tradicional, com fazendas 

espalhadas pela imensidão territorial e sujeitos a sofrerem com as limitações advindas da seca 

que atinge o Nordeste brasileiro. Nesse sentido, percebeu-se que o sertão para o pouso-altense 

está relacionado à natureza inalterada e até, nos extremos, à áreas pouco prósperas.  

Fotografia 13 – Plantação de algodão na Chapada Ocidental do São 

Francisco – Bahia, 2012. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, outubro de 2012. 
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 A racionalização no campo calcada no uso de maquinários fez crescer a importância 

econômica de regiões destacadas pela homogeneidade do relevo, transformando a anterior 

lógica rural que destacava as baixas vertentes e os fundos de vale. Desde então, passam a ser 

valorizados os terrenos planos, mesmo quando apresentam solos não propícios à atividade 

agrícola, uma vez que as técnicas de preparação do solo para agricultura foram aperfeiçoadas. 

“No passado, nessas terras altas e planas, eram as grandes distâncias e a solidão da paisagem 

que angustiavam e dispersavam os homens. Hoje, contrariamente ao que se poderia pensar, 

são nesses mesmos elementos que atraem outros homens e outros interesses” (TEIXEIRA 

NETO, 2008, p. 243).  

 A alteração das paisagens baianas rompe também com a intensidade das trocas 

existentes com o território goiano, passando da dimensão do sujeito para a empresarial. As 

palavras de Seu Antônio comprovam a antiga relação: “Sal vinha da Bahia, nas costas de 

burro. O povo daqui ia buscar lá, as vezes levava carne pra vender lá e trazia querosene, 

café, pra vender aqui”.  

 As dificuldades de acesso à terra e ao trabalho incomodam de forma geral a população 

de Pouso Alto. São elas responsáveis ora pela migração (dos mais novos), ora pela notável 

insatisfação daqueles que estavam acostumados a produzir, pelo menos, o necessário à 

sobrevivência familiar. Além disso, no universo sertanejo o trabalho dignifica o homem e a 

manutenção das despensas sempre cheias transmite a sensação de segurança de vida, além de 

alimentar o valor da fartura. A escassez de oportunidades de produção é relacionada aos 

demais níveis da vida, como desabafa Dona Anja, uma informante natural do povoado : Nóis 

não tem mais nome, não produz nada né!”.  

As pessoas ― das poucas que se vê diariamente no distrito ― realizam num ritmo 

próprio suas atividades cotidianas. A temporalidade lenta, típica do modo de vida rural, 

constrói também um espaço onde as transformações obedecem a uma velocidade própria.  

Quanto ao nível do visível, em comparação a cidades mais jovens como Goiânia, 

Palmas e Brasília (as quais aparecem nas falas dos moradores), a paisagem de Pouso Alto não 

corresponde à longevidade de sua história. Contraditoriamente ao processo de urbanização 

brasileira e reestruturação da fazenda goiana, a temporalidade no povoado por diversas vezes 

aproxima do tempo natural, regendo a convivência entre o mundo, o sertão e o sertanejo. 

Sendo assim, procura-se a seguir discutir a maneira como o campo religioso está presente na 

realidade do povoado, composição fundamental para a compreensão da condição camponesa 

atualmente. 

 



87 

 

3.3 O PAPEL DA RELIGIÃO 

 

A reflexão acerca da escolha religiosa de um grupo social permeou muitas pesquisas 

sobre campesinato. Um dos importantes trabalhos é o de Carlos Rodrigues Brandão (2007) no 

qual ele articula as manifestações populares do catolicismo permeando a história social dos 

moradores de Itapira. Em Pouso Alto, procuramos compreender a permanência dessas 

práticas, até porque, a relação com a terra não está separada de um conjunto de crenças e 

religiosidade.  

Cerca de 70% dos moradores de Pouso Alto, que responderam à entrevista, 

declararam-se católicos. Da população contemplada nos questionários, 63% frequenta igrejas 

ou templos numa frequência diária ou de duas vezes semanais e, a maioria conserva a religião 

que pertencia antes de morar no povoado. Além de conservarem a religião, a maioria dos fiéis 

mantêm vivas práticas religiosas tradicionais, destacando-se majoritariamente as rezas 

domésticas, como representado no gráfico abaixo: 

 

 

 

A força da religião determinante na condição camponesa, ainda mais no sertão, já que, 

como relata Ribeiro (2010, p. 320), o “[...] sertanejo arcaico caracteriza-se por sua 

religiosidade singela tendente ao messianismo fanático [...]”.  

84 
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Gráfico 7 - Lugares frequentados para práticas religosas, 

além das igrejas e templos no povoado (%) 

Rezas domésticas

Roda Velha (BA)

Campos Belos (GO)

Outros locais

Fonte: Dados levantados nos questionários. 

Elaboração: MARQUES, Ana C. de O. 2012. 
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Também sobre a religiosidade camponesa, Campos (2011) lembra as tradicionais 

ladainhas cantadas a duas ou três vozes, que são espécies de preces coletivas. Refletem a ação 

pedagógica conjunta (família e igreja), com o fim de transmitir os valores tradicionais do 

sertão. Outros elementos, como o cântico das ladainhas, continuam presente na organização 

de uma das maiores festas religiosas de Pouso Alto: a Festa de São Sebastião. Nessa ocasião, 

acontecimentos auxiliaram no discernimento do grau de interferência dos conteúdos sociais 

atuais nas relações sertanejas, como exposto a seguir.   

 

3.3.1 A festa de São Sebastião e a síntese dos campos 

 

 Dia 20 de janeiro de 2012, às oito horas, dá-se início à missa em louvor ao padroeiro 

do distrito de Pouso Alto: São Sebastião. Entram os festeiros, todos uniformizados, 

carregando a imagem do Santo. Prossegue-se com a celebração reproduzindo cânticos comuns 

da religião católica. 

 Um padre de Campos Belos chega ao povoado para ministrar a missa e as atividades 

festivas pós-missa, relacionadas à religiosidade. À autoridade é oferecida refeições e 

hospedagem. É importante ressaltar que, apesar de liderar o evento principal que é a missa, a 

festa de São Sebastião é composta por um conjunto de novenas que ocorrem durante o mês de 

janeiro, organizadas pelos próprios moradores. Essa organização tende a se comunicar com 

dos princípios das festas rurais tradicionais: a autonomia da comunidade. (BRANDÃO, 

2007). Independente da presença do pároco, houve semanalmente encontros comunitários.  

A festa obedece rituais propriamente católicos, assemelhando-se  à comemoração que 

é feita na cidade de Arraias – TO, como observado por fiéis e pela própria pesquisadora. Há a 

discriminação das funções de cada um, administrativas e religiosas. Dentre os sujeitos 

responsáveis pela festa estão os festeiros e o mastreiro. Os primeiros se encarregam dos 

preparativos relacionados a uniformes, decoração da Igreja, organização do roteiro etc. Já 

mastreiro é aquele encarregado de levar a imagem do Santo até o altar, hastear o mastro e 

também, espera-se dele a maior contribuição financeira para a festa seguinte à missa. 
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Entre os festeiros, que estão na parte central da Igreja, a uniformização se destaca. Já o 

vestuário dos demais sujeitos se aproxima das peças usadas nas cidades. Botinas, chapéus e 

outros apetrechos que remontam à prática tropeira, atividade marcante na história do povoado, 

não aparecem com tanta frequência. Entretanto, isto não é suficiente para afirmar que essa 

festividade perdeu as características de um festa rural. Ao contrário, os eventos sucessores à 

missa informam o quanto estão presentes os costumes antigos e a rusticidade na manifestação 

da religiosidade.  

Nos momentos finais da missa, faz-se a escolha do novo mastreiro. Para um estranho, 

esta parece uma ocasião de muita ansiedade, curiosidade e medo. Há a agregação de capital 

simbólico no ato da escolha, pois há um consenso de que o mastreiro representa alguém 

querido pela comunidade e que tenha efetivamente condições financeiras para tal cargo. 

Visualiza-se aí também, uma relação de poder, na qual as famílias mais conhecidas sentem-se 

orgulhosas em possuir um representante numa das festas mais importantes do povoado.  

Ao assumir a responsabilidade de uma festa assim, o medo mistura-se ao sentimento 

de orgulho, pois o esperado é que a cada ano o evento supere a qualidade do anterior, 

acumulando então, ao mastreiro e sua família, capital social nessa disputa simbólica presente 

Figura 14: Missa em louvor a São Sebastião, Pouso Alto, janeiro de 2012. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, janeiro de 2012. 



90 

 

na realização da festa. A fotografia 15 mostra o exato momento da escolha do mastreiro de 

2013: 

  

 

 

Neste ano em especial (2012) o morador de Pouso Alto que foi eleito para o cargo de 

mastreiro é um dos membros da família Cardoso. Durante o ato de eleição, paira no ar uma 

sensação de expectativa. Todavia, esse clima de novidade pareceu permeado de características 

dúbias e não necessariamente “novo”, revendo ritual que tem como função estratégica 

valorizar a festa.  

Eleito o mastreiro, o padre encerra a celebração e dá-se início às procissões. Os 

festeiros e demais fiéis, portando a imagem de São Sebastião, visitam casa por casa em busca 

da “esmola”, que é a contribuição da comunidade para as despesas da matriz. Na leitura do 

povoado pela festa, notou-se o espírito de corporativismo que, assim como materializado nas 

doações, caracteriza o estilo de vida e a organização do espaço pouso-altense. Outro exemplo 

visto nos dias que antecederam a festa foi a formação de um mutirão de moradores no 

trabalho conjunto de revitalização de um trecho da estrada (na entrada oeste) que dá acesso ao 

povoado.      

Seguindo a programação da festa, após a peregrinação, acontecem as rezas domésticas. 

Esses eventos são marcados por orações, ladainhas e ao final, é servido um lanche. A 

Fotografia 15: Escolha mastreiro da Festa de São Sebastião, janeiro de2012.  

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, janeiro de 2012. 
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preparação da casa para as rezas é um momento de ansiedade. No ano de 2012, Dona Gemi
13

, 

também da família Cardoso, cumpria uma promessa: dar seguimento à tradição dos pais, que 

todos os anos, nos festejos de São Sebastião, organizavam uma reza doméstica. Como 

percebido nesse evento, diferente do que se ouviu sobre as festas de Folias, há a incorporação 

dos jovens na tradição, com predominância das mulheres.    

Também as rezas domésticas possuem uma organização prévia. Desde bem cedo, os 

esforços se voltam para a confecção do oratório, decoração do espaço e dos alimentos que 

serão oferecidos à comunidade. Na realização da reza, inicialmente são cantadas as ladainhas 

(conforme ilustrado na figura 16), seguidas pela oração do terço.  

 

 

 

 Apesar da pouca luminosidade, é perceptível a presença de mulheres de diferentes 

faixas etárias, comprovando não só a predominância feminina na transmissão do capital 

religioso na sociedade sertaneja, mas a força que essa tradição tem nesses lugares, mesmo 

sendo desconhecida para muitos da cidade. Nas casas, a festa distancia-se da 

espetacularização vista na Igreja e aproxima-se da rusticidade intrínseca ao sertão. A 

decoração envolve imagens de santos, velas e folhas de palmeiras ― vegetação abundante na 

                                                 
13

 Historiadora, filha de Dona Josina, uma das primeiras moradoras de Pouso Alto. 

Fotografia 16: Reza doméstica, Pouso Alto, 2012. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, janeiro de 2012. 
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região ― e o improviso comanda o ritual, no qual as pessoas se reúnem sem a preocupação 

com uniformes ou assentos. 

Após as rezas domésticas, já no final da tarde, há a concentração frente à Igreja, onde 

acontece o leilão de gado (vide fotografia 17). É um momento em que a honra e o prestígio 

novamente se destacam nas relações sociais do povoado. Durante o leilão, “animadores”  

citavam nomes de pessoas das quais eram esperados os arremates, numa tentativa de reforço 

constante do capital social desses sujeitos. 

 

 

 

 Essa maneira de realizar o leilão de gado já não ocorre até mesmo nas cidades 

pequenas próximas, como na cidade de Arraias onde a tradição existira (conforme 

depoimentos de informantes). Esse evento na atualidade geralmente acontece em locais 

fechados e vem acompanhado de uma estrutura formada por bares e até boates.   

 Em suma, a festa de São Sebastião assistida em Pouso Alto permitiu a identificação de 

princípios camponeses, como o trabalho coletivo, a fartura, a religiosidade, a honra e o medo. 

Mesmo com a entrada de elementos estranhos à tradicionalidade rural, visíveis na 

configuração dos eventos (uso dos uniformes, som automotivo no pós-festa), a ruralidade 

sobressai antes, durante e depois da missa que simboliza o auge da festa.    

Fotografia 17: Leilão de gado nos festejos de São Sebastião, 2012. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, janeiro de 2012. 
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 Além dos campos do trabalho e religioso ― discutidos nos tópicos anteriores ―, foi 

também possível levantar elementos gerais de outros “submundos” que contribuíram na 

leitura espacial do povoado. 

 No campo da cultura, considerando este nas dimensões material e simbólica, é visível 

a influência do conjunto de significações transportadas pelos migrantes dos seus lugares de 

origem. As vestes, as tradições e o imaginário do sertanejo pouso-altense vão de encontro 

com a bagagem herdada e também, alterada durante as migrações, de mineiros, goianos 

(incluindo os atuais tocantinenses) e baianos. Os hábitos alimentares exemplificam essa 

miscelânea cultural. A carne de sol como componente essencial no dia-a-dia e nas datas 

comemorativas
14

 do povoado remete aos tempos dos tropeiros e revive a relação comercial 

que o Nordeste Goiano mantivera com a Bahia. 

O milho assado, cozido ou como matéria prima de outros alimentos (bolos, biscoitos, 

pamonha), também presente nos lanches matinais dos moradores do povoado, não deixa que 

sejam esquecidas as raízes goianas e a ligação, mesmo que indireta, com a cultura indígena. E, 

ainda o queijo, alimento fabricado à moda mineira, é também um componente das refeições 

no sertão goiano. 

Não só a comida, mas o sotaque “cantado” dos baianos e as expressões típicas dos 

sertanejos, como “fazer roça”, amarram a história do lugar à dos seus habitantes. Num sertão 

encurralado pela mecanização da vida ainda se veem práticas rudimentares, como a fabricação 

manual da farinha de mandioca.  

A criação de gado, apesar constituir-se como atividade econômica característica do 

Nordeste Goiano, no povoado essa prática se restringe, já que a condição de proprietário de 

terras vem se limitando para os sertanejos da região.  

No campo político, a ligação se dá com o território goiano, até porque como Distrito, 

Pouso Alto vincula-se eleitoralmente ao município de Campos Belos. Um dos trabalhos de 

campo realizados foi às vésperas das eleições e através dele, pode-se perceber o envolvimento 

da população e a importância que assume as relações de honra e prestígio nesse período.  

A complexa malha de campos que delineia o espaço pouso-altense é fruto de 

contradições sociais, que ora reforçam o tradicionalismo ora rompem com ele. Torna-se 

necessária então a aproximação da análise que permitirá adentrar um dos espaços mais 

íntimos do morador para desvendar com mais detalhamento o que se transforma e o que 

permanece na relação espaço-habitus no sertão: a casa sertaneja.  

                                                 
14

 Na reza doméstica na casa de Dono Gemi e nas demais que compuseram o roteiro da Festa de São Sebastião 

de 2012 foi servida farofa de carne de sol. 
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POUSO ALTO: casas, quintais e habitus  

 

 

 As paisagens do campo e da cidade vem se transformando ao longo dos anos. As 

culturas agrícolas têm predominância diante de espaços sertanejos, caipiras, caboclos e até 

mesmo em terras indígenas e quilombolas. No entanto as alterações no modo de vida dos 

sujeitos, moradores do sertão, não são notáveis na mesma velocidade e lógica de 

transformação da natureza. É preciso encontrar a essência dos fenômenos, traduzi-los para 

além da aparência, questões que procuraremos discutir neste capítulo. 

  

4.1 ESPAÇOS E TEMPOS NO UNIVERSO SERTANEJO 

 

 Não só as paisagens vêm sendo modificadas. Existem níveis da realidade, espaços de 

vida, sendo diretamente afetados pela velocidade dos acontecimentos no chamado meio 

técnico científico informacional (SANTOS, 2009). Às vezes depressa demais, a “ [...] 

racionalidade moderna ou empresarial domina todo o cenário da cidade, do campo e as 

relações entre um e outro” (BRANDÃO, 2009, p. 34). Mas o que efetivamente traz de nova 

uma racionalidade moderna? 

 A rusticidade do povoado de Pouso Alto talvez engane aquele que encerra sua análise 

na aparência. Apesar de esteticamente rurais, muitos espaços do povoado foram 

refuncionalizados segundo a nova lógica social. Do mesmo modo como objetos originalmente 

urbanos receberam no lugar novas formas e funções. Vários exemplos podem dignificar esta 

afirmação, os quais podem estar expressos, por exemplo, na espacialidade da “sala” pouso-

altense.  

Voltando à questão lançada, possivelmente uma das principais características do 

modelo civilizatório moderno seja a necessidade do controle e no campo isso se expressa no 

intuito de domar a “imprevisibilidade” da natureza. Nessa ótica, o emprego de “tecnologias 

de ponta” tem como finalidade reduzir os ciclos naturais nas atividades agrícola e pecuária, 

tendo o máximo possível do domínio sob aquilo que cresce, desenvolve e se transforma no 

mundo rural. A alteração do calendário agrícola na tentativa de distanciá-lo das condições 

naturais (como as fases da lua) através da técnica fundamenta esse processo. Sobre a 

racionalização das atividades rurais na modernidade, Brandão (2009, p. 35) expõe que há uma 

interferência inclusive no que ele chama de “campos de vida”: 
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[...] a junção do capital flexível às novas tecnologias aplicadas sobretudo à pecuária 

e à monocultura invadem tanto o campo rural quanto todos os outros ‘campos da 

vida’ ora propondo e ora impondo uma outra ética dirigida à criação de saberes, 

valores, sentimentos e sociabilidades.  

 

 

 Na materialização desse processo, os agentes e instituições privilegiadas projetam um 

leque de comportamentos no intuito de naturalizar fenômenos que tem como essência relações 

de dominação. Na luta pela alienação do sujeito, a imposição do tempo sobre o espaço é 

crucial, daí a importância que se dá à propagação de valores como o utilitarismo, a rapidez e a 

disputa.   

Os padrões espaço-temporais estabelecidos para a produção dos lugares são muitas 

vezes contraditórios à realidade que se aplica. A praticidade que a modernidade impõe, por 

exemplo, é incoerente com os modelos estéticos legitimados pelo próprio arbitrário cultural 

dominante, que exige dedicação e investimento. De um lado, o tempo acelerado que impõe 

aos sujeitos flexibilidade e agilidade nas tarefas cotidianas, ao mesmo que, de outro lado, 

formou-se um cenário onde o deslocamento das pessoas e automóveis em tempo ágil está 

cada vez mais comprometido. 

 Legitimado como “moderno”, há argumentos que defendem, que esse processo de 

modernização dos territórios caminha em sentido contrário: “Ele ‘moderniza’ formas de 

apropriação e de concentração da propriedade fundiária, e não na direção verdadeiramente 

moderna.” (BRANDÃO, 2009, p. 40).  Ou seja, contraria a democratização social e 

econômica do acesso à terra e às condições sociais e tecnológicas do trabalho. Ademais, a 

realidade presente mostra-se ditatorial e ao mesmo tempo amparada por instrumentos 

jurídicos, políticos e midiáticos legitimados pela própria sociedade.  

 Toda essa malha de valores e estratégias de dominação acaba por corromper o sentido 

de desenvolvimento que norteia políticas e o próprio imaginário social. Quanto mais 

adequado à manutenção da ordem atual, ou seja, quanto mais fácil reproduzir as relações de 

poder que mantêm a estratificação social, mais desenvolvido é o lugar. Os parâmetros de 

avaliação de desenvolvimento valorizam assim as feições espaciais familiares às classes 

sociais dominantes, geralmente ligados à oferta de serviços e potencial industrial. Num 

sentido contrário, Souza defende que desenvolvimento é  um conceito que deve ser associado 

às questões sociais e complementa:: 

 

A redução do conceito de desenvolvimento ao desenvolvimento econômico, expresso 

através do crescimento econômico (por exemplo, o crescimento do Produto Interno 

Bruto ― PIB) e da modernização tecnológica, já foi diversas vezes criticada. Tal 

supersimplificação era típica das chamadas teorias da modernização e do 
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crescimento, que tiveram seu apogeu na década de 1960, e onde os efeitos sociais 

positivos do desenvolvimento econômico eram vistos como “consequências 

naturais” dos processos de crescimento e modernização, quase uma mera questão de 

tempo portanto, sem se admitir a necessidade de implementação de políticas de 

distribuição da riqueza e de combate à pobreza. (1996, p. 6-7). 

 

 

 A relação instigada pelo autor ajuda-nos a perceber a ligação entre o Estado, as 

grandes corporações e o processo de naturalização da realidade. O Estado contribui com os 

incentivos para uma maior rentabilidade das empresas e assim, “magicamente”, determinados 

espaços transformam-se em polos, centros, núcleos, referências. A mídia incorpora e reforça 

esse discurso, onde tudo aquilo que foge aos modelos pré-estabelecidos é tido como 

antirracional e ultrapassado. Todavia, as causas de tal seletividade espacial nunca são 

discutidas. 

 O movimento de negação do diferente invade inclusive as academias científicas. É 

nesse sentido que lemos e interpretamos construções teóricas que objetivam reafirmar o modo 

de vida urbano como sinônimo de prosperidade, desconsiderando por sua vez a diversidade 

social e cultural do povo brasileiro e a forte dependência que a cidade ainda mantém com o 

campo. As palavras de Endlich (2010, p. 23) ilustram essa tendência: “[...] rural designa uma 

condição de vida pretérita, que vem sendo superada material e culturalmente”. 

 Contudo, existem aqueles que acreditam na contra-racionalidade, ou seja, na 

resistência, mesmo involuntária, ao modo de organização social e de vida impostos. Essa 

resistência é classificada por Brandão (2009, p. 38) como “sistemas de ideias e estilos de ação 

fora do tempo e do lugar”, mas coerentes com a sociedade que a reproduz. Nesse viés, Pouso 

Alto pode ser lido como o lugar da contra-racionalidade, mesmo que ali existam elementos e 

conteúdos urbanos legítimos do modo civilizatório capitalista, ainda se destacam no espaço e 

na espacialidade dos pouso-altenses sistemas de objetos e ações que indicam uma outra 

relação entre o homem e a natureza. 

 

4.2 POUSO ALTO E A CASA RURAL SERTANEJA 

Elencar a casa como objeto de estudo é, sobretudo, admitir na análise espacial a dialética 

existente no movimento do mundo, atribuindo ao lugar (e a casa como lugar) papel ativo na produção 

do espaço. Espaço este que envolve uma complexa definição, como Santos apresenta: 

 
Objeto de preocupação dos filósofos desde Platão e Aristóteles, a noção de espaço, 

todavia, cobre uma variedade tão ampla de objetos e significações — os utensílios 

comuns à vida doméstica, como um cinzeiro, um bule, são espaço; uma estátua ou 
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uma escultura, qualquer que seja a sua dimensão, são espaço; uma casa é espaço, 

como uma cidade também o é. Há o espaço de uma nação — sinônimo de território, 

de Estado; há o espaço terrestre, da velha definição da geografia, como crosta do 

nosso planeta; e há, igualmente, o espaço extra-terrestre, recentemente conquistado 

pelo homem, e, até mesmo o espaço sideral, parcialmente um mistério. (1990, p. 

119-120). 

 

 

Em virtude da complexa rede de objetos e ações envolvida na definição de espaço 

como categoria de estudo da geografia, as delimitações se tornam necessárias. Não se pode 

perder, entretanto, a noção da totalidade nas análises, resgatando o determinante histórico e as 

relações de poder que contém em todo e qualquer evento/objeto. Diante disso, a casa nesse 

trabalho assumiu o papel de instrumento de identificação e compreensão do que chamamos 

“habitus sertanejo”, nada mais sendo _a casa_ que um dos veios de manifestação das relações 

homem-espaço no sertão.  

É preciso, a priori, estar ciente de que a casa rural goiana carrega singularidades de 

um Estado (Goiás) cuja posição geográfica, dado o contexto histórico das construções aqui 

trabalhadas, lhe coloca entre espaços e realidades contraditórias: o litoral urbanizado e o 

sertão rural, o sul moderno e o norte “pacato”.  

Para além da discussão acerca do imaginário social e das desigualdades regionais, 

importa lembrar que, de acordo com Oliveira (2010, p. 18), “a situação fronteiriça, advinda do 

período colonial, encaminhou a sociedade goiana para o estabelecimento de tempos e ritmos 

próprios, que se apresentavam expressos nos seus espaços”. Enfim, o espaço aparece com 

papel ativo e determinante na dinâmica dos lugares, sendo que o conjunto de elementos 

materiais que certa localidade oferece aos sujeitos interfere no comportamento dos mesmos, 

assim como na autonomia ou dependência do lugar frente às variáveis externas. Que espaço é 

informado pelos elementos materiais e simbólicos da casa pouso-altense, é o que veremos. 

Dona Josélia cita uma família que chegou à região de Pouso Alto antes da criação do 

Patrimônio, cujos membros eram chamados de “Os foias”. A expressão se dava devido a 

“construírem suas casas de enchimento e as cobrirem com folhas”. O uso de folhas na 

cobertura das casas é uma prática antiga, já relatada pelo viajante Auguste de Saint-Hilaire, 

em seus escritos “Viagem à Província de São Paulo”. Ele remete aos arredores da Serra de 

Corumbá (GO), no ano de 1819: 

 

Esse sítio, que abrigava duas ou três famílias, compunha-se de algumas casinhas 

feitas de barro cinzento, umas cobertas de palha, outras de folhas de buriti (...). 

Nenhuma delas tinha janela, e as portas, muito frágeis, fazendo lembrar as nossas 

treliças, eram feitas com folhas de buriti dispostas verticalmente e ligadas umas às 

outras com cipó. (SÃO PAULO, 2001, p. 22). 
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 O convívio direto com os recurso naturais é a princípio o que diferencia a organização 

espacial rústica da “industrializada”. Na modernidade, a artificialização do espaço e da vida e 

a especialização do trabalho distanciaram o homem da cidade de processos diretamente 

ligados à sua sobrevivência, como a busca por alimentos. No sertão, exclusivamente em 

lugares onde os hábitos rurais ainda predominam, essas são atividades realizadas pelos 

próprios sujeitos, que desenvolveram habilidades e conhecimentos sobre a natureza 

proporcionados pela lida diária. Nas próprias paisagens das casas são perceptíveis essas 

habilidades. 

A técnica vernácula predominante na maioria das construções indica o trabalho de 

fabricação de objetos sem um planejamento profissional, o que é notável no povoado diante 

dos materiais e formas das residências (vide fotografia 18). Segundo Oliveira (2010, p. 21) 

essa técnica “[...] contempla todas as construções que resultam diretamente da interação entre 

sociedade, meio ambiente e cultura, na busca do abrigo, e define-se por um processo sem 

interferência de profissionais da construção, constituindo-se numa tradição”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, julho 2011. 

Fotografia 18: Casa de adobe e coberta de palha – Pouso Alto 
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 A simplicidade no sertão fora mencionada por viajantes como o médico e explorador 

alemão Robert Avé-Lallemante. Ele descreveu em “Viagem pelo norte do Brasil no ano de 

1859
15

”, as impressões que teve das habitações de Ilhéus (BA), no ano de 1858:   

A maioria [...] são casas pequenas, por demais modestas, de taipa, cobertas de folhas 

de coqueiro e são primitivas que realmente não se pode compreender como uma 

povoação, que já existe há 300 anos, tenha feito tão pequeno progresso (...). (SÃO 

PAULO, 2001, p. 70-71). 

O discurso de Avé-Lallemante indica o quanto a rusticidade das construções 

contribuiu na disseminação de uma visão estereotipada do sertanejo. A dependência ao 

ambiente natural foi confundida com a pobreza, que por sua vez foi vista não apenas pelo viés 

econômico, mas estendida à inferioridade cultural. 

Em áreas hoje pertencentes ao Sul Tocantinense, as condições descritas não eram 

diferentes: “As casas eram (...) todas de palha, até a própria igreja.”, conta o naturalista inglês 

Francis Castelnau, em “Expedição às regiões centrais da América do Sul”. (SÃO PAULO, 

2001, p. 346).  

Acrescido aos costumes desenvolvidos na relação próxima entre o sujeito e o sertão, 

houve ainda a influência de outras civilizações nas construções sertanejas , como contou 

Saint-Hilaire, em 1819, referindo-se à região de Mossâmedes (GO): 

[...] O teto destas é feito de palha e a sua estrutura é a mesma das casas luso-

brasileiras, compondo-se de varas fincadas no chão e atadas com cipó a compridos 

bambus dispostos transversalmente. [...] os portugueses costumam tapar com barro 

os espaços vazios entre as varas cruzadas [...]. (p. 64). 

 A tradicional técnica do enchimento ― de adobe ― na fabricação das paredes é ainda 

visível nas paisagens pouso-altenses, conforme ilustra a fotografia 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Trechos transcritos pelo fichário Ernani Silva Bruno (2011). 
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A imagem retratada suscita o debate acerca da sobreposição de espaços e tempos que 

acontece hoje no sertão goiano. Enquanto se vê a casa composta de adobe, típica das 

primeiras povoações de Goiás, e um terreiro em terra “crua”, observa-se a presença de 

elementos modernos como a antena parabólica, a cerca e a telha industrial.  

A casa rural goiana pode ser considerada a matriz das edificações do Estado de Goiás. 

Como uma enorme herança para as gerações goianas, muitos elementos e costumes deram 

origem a combinações, que hoje são notáveis inclusive nas moradias citadinas. Como 

exemplo tem-se o uso crescente de hortas, objetos rústicos (mesmo que usado como 

decorativos), além de jardins que procuram reproduzir na cidade um ambiente próximo ao 

rural. Em Pouso Alto, para além das formas, estes elementos fazem parte do cotidiano e 

ilustra a relação de dependência do sujeito com a terra, vide foto 20. 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 19: Construção feita de adobe, Pouso Alto, 2011 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, julho 2011. 
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Ao longo da pesquisa de mestrado, percebeu-se que o quintal, assim como destacado na 

fotografia, é ademais, o lugar que liga o morador do povoado com a história camponesa que o 

constitui.  

As dificuldades impostas pela racionalização no campo restringiram o espaço 

produtivo de muitas famílias ao terreiro ou quintal. Nessas condições, ele abriga inúmeras 

atividades agrícolas, como a plantações de hortaliças, árvores frutíferas, leguminosas e a 

criação de aves, bovinos e suínos. Informa, portanto, elementos da trajetória do lugar e de 

seus habitantes. 

O espaço do quintal contribui também para a relativa autonomia do povoado em 

relação aos núcleos urbanos próximos, pois através dele as famílias conseguem grande parte 

dos alimentos consumidos no interior da casa. Por esses e outros motivos, a casa-quintal é 

comum no espaço pouso-altense como um todo.  

As grandes quadras que formam o povoado têm no seu interior a fusão desses quintais. 

Além de elemento de distinção social, a quintal liga o pouso-altense ao seu lugar de origem. 

Laranjeiras, mangueiras, milharais, canaviais, pocilgas, fornalhas, materializam a miscelânea 

cultural de sujeitos migrantes. Ali, reproduzem uma cultura diferenciada e uma nova forma de 

organização do espaço. Não mais possuidores de grandes porções de terras, o quintal 

representa para muitos o território restante e mais, significa a forma de sustentação do capital 

“agrário” que regula o universo camponês.  

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, janeiro 2012. 

 

Fotografia 20: Plantação de hortaliças, Pouso Alto, 2012. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, janeiro 2012. 
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Em grande parte das casas do povoado, o quintalem sua maioria, obedeceram a fatores 

econômicos. O fato é que esse espaço além de multifuncional (pois abriga também o 

“puxadinho”, ou banheiro (vide fotografia 21). No caso do Patrimônio, este é somente o lugar 

de deposição de resíduos e não, como na tendência moderna, onde o banheiro abriga cuidados 

estéticos e de relaxamento corporal, tornando-se nessa ótica, cada vez mais individual. 

 

 

 

 

Além da questão cultural, estão imbricadas nesse arranjo do banheiro as condições 

econômicas dos moradores. Sem aprofundar nessa discussão, para fins da análise aqui 

proposta, interessa a compreensão da multifuncionalidade do quintal, justificando assim que 

ele seja o espaço mais frequentado pelos sujeitos, conforme os dados levantados nos 

questionários e representados no gráfico a seguir:  

 

Fotografia 21: “Puxadinho” no quintal para abrigar o banheiro, Pouso 

Alto, 2012. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, outubro de 2012. 
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De acordo com os dados, nota-se que o quintal no povoado é um espaço 

predominantemente masculino. O contrário se vê na cozinha, onde a maioria dos 

frequentadores é feminina.  

Envolvendo alimentação e técnicas de preparo, este é o lugar das representações, da 

expressão de regionalidades e da criação. A descrição feita por Vieira, apesar de permeada de 

juízos de valores, auxilia rumo a essa compreensão, quando expõe sobre o mobiliário da 

cozinha: 

Nesses ranchos pobres é reduzidíssimo. Usam camas de varas, giraus, esteiras e 

rêdes. Em lugar de cadeiras, bancos rústicos, ou troncos de madeira mal trabalhados 

― sepos e tripeças (assento baixo e arredondado, de três pernas, fundo côncavo e 

buraco redondo ao meio). A mesa, única, é também tôsca. O pote ou a bilha de barro 

― moringa, e a cabaça dágua. A cabaça também é usada para guardar coisas miúdas 

e até para copo de beber. Uma banda de cabaça, cuia, adaptada para copo, é 

chamada “coité”, que também pode ser de casca de “côco da Bahia” ― serve para 

tomar café ou leite. A gamela e a colher de pau são vulgaríssimas. Não há muita 

familiaridade com o material de alumínio. O pilão de pau, objeto de uso doméstico 

indispensável, fica do lado de fora; dentro de casa, um pilãozinho para moer café. 

No pilão grande tratam o arroz, o milho, paçocas e outras tarefas culinárias. 

(VIEIRA, 1971, p. 77). 

 

Nas palavras do autor aparece a ligação dos objetos e das tarefas culinárias com os elementos 

oferecidos pelo sertão. Reforça ainda o compartilhamento de hábitos entre os sujeitos do Nordeste 

Goiano e os baianos, como o uso da rede.  
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Gráfico 8 - Cômodos da casa mais frenquentados - por 

gênero (%) 

Mulheres

Homens

Fonte: Dados levantados nos questionários, outubro de 2012. 

Elaboração: MARQUES, Ana C. de O. 2012. 
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Sobre as diferenças e especificidades da relação homem-natureza entre o universo 

camponês e o mundo “tecnológico”, explicita Brandão:  

 

O importante é compreender que a constituição de hábitos rurais ocorre sobre uma 

lógica mais próxima da natureza, tendo como suporte a relação intensa com a terra e 

o que ela pode oferecer. Contrariamente, os hábitos urbanos são construídos tendo 

como base uma lógica mais artificial que erige formas e funções próprias, criando 

múltiplas relações que se realizam por condições específicas de trabalho e de vida. 

(2009, p. 98).  

 

  

 Geralmente próximo à cozinha, há nas casas pouso-altenses um cômodo destinado à 

estocagem de produtos cultivados pelos próprios moradores: a despensa. A fotografia 22, retrata o 

cômodo na casa de um casal de agricultores: 

 

 
 

 

 Ali estão estocados alimentos como arroz, feijão, milho (para ração animal), farinha de 

mandioca etc. Neste caso, o estoque é destinado a apenas duas pessoas, revelando a 

importância de um valor tradicionalmente camponês: a fartura. Ela é além de um fator de 

distinção social, aquilo que liga o morador da vila ao sertão tradicional, à essência da vida 

rural. 

Dentre todos os cômodos das casas do Patrimônio, aquele em que a mudança no uso e 

disposição dos objetos se vê mais com maior intensidade é a sala. A sala sertaneja tradicional, 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, janeiro 2012. 

 

Fotografia 22: Cômodo destinado à armazenagem dos alimentos, Pouso 

Alto, 2012. 
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um lugar de socialização da família com os de fora e de realização das práticas religiosas, tem 

se tornado aos poucos o cômodo mais frequentado por homens e mulheres. Em Pouso Alto, 

isso está relacionado a um problema de origem socioeconômica que aterroriza praticamente 

todo o Nordeste Goiano: o desemprego. A sala deixa então de ter uma função religiosa e 

acolhe relações de entretenimento, num momento de crise num dos pilares da vida 

camponesa, o trabalho.  

A manifestação religiosa sofreu, na maioria das casas observadas, um deslocamento 

espacial da sala para os dormitórios, como demonstrado na fotografia 23, onde houve a 

substituição, por exemplo, do oratório pela televisão. Numa outra ótica, a mudança pode ser 

lida como um aprofundamento das crenças religiosas, já que os quartos são lugares de 

intimidade, da identificação do sujeito. Sendo assim, ressalta-se a reorganização do espaço da 

casa, mas sem que isso signifique o desaparecimento de tradições como a religiosidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença da bandeira (simbolizando a Folia de Reis) no cômodo retratado remete 

também a um padrão estético distinto daquele propagado pela matriz moderna, em que há a 

preocupação com estilos de decoração legítimos. Entretanto, há uma miscelânea de materiais 

e móveis que simbolizam as diferentes influências sofridas pelo Patrimônio. Notam-se móveis 

de madeira e telhas industriais contrapostos a tijolos ligados a barro. Percebe-se ainda, sob o 

Fotografia 23: Espaço de oração no dormitório, Pouso Alto, 2012. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo, janeiro de 2012. 
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móvel no canto inferior esquerdo da fotografia, a presença de produtos cosméticos e outros 

objetos, sendo a maioria destes comercializada nos mercados do povoado.  

É preciso ressaltar que a chegada de mercadorias (como as supracitadas) no povoado, 

ou em espaços legitimamente rurais, não significa, todavia, a supressão desses espaços por 

uma racionalidade urbana. Fundamentando esse raciocínio, Brandão explica: 

 

As mercadorias transformadas e produzidas na cidade (eletrodomésticos, 

automóveis, vestimentas etc.) invadem o campo, assim como os produtos gerados no 

campo (alimentos em geral, matérias-primas) invadem a cidade. Essa relação entre 

campo e cidade se intensifica, porque a divisão territorial do trabalho, estabelecida 

pelo desenvolvimento do modo de produção, coloca funções especiais para cada 

espaço, de modo que eles se inter-relacionem e se complementem. Ambos se 

transformam, se adequando às mudanças ou a elas resistindo. (2009, p. 96). 

 

 Conforme o autor, com a fluidez das trocas materiais e simbólicas entre o campo a cidade, a 

dicotomização dos espaços (urbanos e rurais) perde o sentido. O que cabe discutir é a que ponto a 

expansão de um dos modos civilizatórios compromete a reprodução do outro. Nesse sentido, ao 

observar um processo de segregação dos sujeitos rurais em Goiás como um todo, torna-se 

urgente compreender os impactos da imposição de uma racionalidade no campo. 

4.3 OS IMPACTOS DA RACIONALIZAÇÃO NO CAMPO 

 

A hegemonia dos espaços predominantemente urbanos diante daqueles em que 

sobressaem os conteúdos rurais movimenta não só os índices demográficos e o capital 

financeiro, mas também as diversas esferas da vida social. Exemplo disso é o fenômeno do 

celibato, exposto por Bourdieu (2006) no texto “O camponês e o seu corpo”, quando ao 

analisar o mundo rural francês detectou impactos na sociabilidade camponesa advindos do 

estreitamento de relações entre o campo e a cidade. Segundo o autor, ao incorporarem o 

estereótipo criado acerca do camponês, os sujeitos rurais taxados de insociáveis acabaram por 

limitar suas capacidades de se relacionarem com as mulheres, acarretando o rompimento de 

matrimônios e a timidez masculina.  

Nas mulheres, esse processo não se materializa de forma tão expressiva. Razões 

socioculturais justificam, de acordo com o sociólogo, a facilidade do universo feminino em 

incorporar o novo e se adaptarem aos padrões impostos pela sociedade moderna. Todavia, 

uma vez “socializadas”, elas passam a exigir dos companheiros tal abertura. Desejosas de 

outras relações sociais mudam os modelos de cônjuge, casa, trabalho e lazer que mantinham 

incorporados. Sobre o assunto, comenta Bourdieu: 
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[...] particularmente atentas e sensíveis, devido a toda sua formação cultural, aos 

gestos e atitudes, aos trajes e ao conjunto do comportamento (tenue), prontas para 

deduzir a personalidade profunda a partir da aparência (apparence) exterior, as 

moças, mais abertas aos ideais da cidade, julgam os homens segundo critérios que 

lhes são alheios; avaliados segundo esse padrão, eles são desvalorizados. (2006, p. 

86). 

  

 Na tentativa de ler o povoado de Pouso Alto, patrimônio leigo do Nordeste Goiano, 

algumas semelhanças despertaram a pesquisa para o tema do celibato. No povoado, existe 

uma rua onde os moradores são, em sua maioria, solteiros.  As entrevistas fortaleceram 

ainda mais a hipótese, persistindo nas falas, insatisfação e medo da relação conjugal. Seu 

Anonias, após dois casamentos, traz uma fala permeada de receio em encarar uma nova união: 

“Todo mundo fala que eu tenho que arrumar uma esposa sabe... Mas hoje eu fico com medo, 

por causa dessas que a gente já pegou neh! Aí eu fico veaco [temeroso]...”. 

 A proximidade da cidade de Campos Belos é um dos fatores que afetam a escolhas das 

mulheres pouso-altenses, pois acaba influenciando a comparação entre as condições materiais 

dos dois espaços (a cidade e a vila de Pouso Alto). Essa sedução que a cidade exerce sobre as 

mulheres é insinuada por um informante:  

 

Seu Francisco - Minha mulher morreu, eu arranjei uma mulher de Campos Belos. 

Quando foi agora endoidou pra ir embora. Só fez rapar o que eu tinha aqui tudim... 

levou dois carros de trem. Larguei pra lá, fiquei mais Deus... Ela falou que ia [a 

Campos Belos] e voltava meio dia, ficou três dias! No dia que chegou, foi chegando, 

arrumando os trem dela...[...] Agora ela tá pra lá, já arranjou marido pra lá! Acho 

que já tinha neh? 

  

As expressões de descontentamento às vezes dão lugar a falas irônicas, como a do Seu 

Aníbal: “Eu zelava demais dela. Você olhava assim: essa mulher é mulher de doutor! Foi 

logo o chifre brotou!”. Entretanto, é com pesar que o senhor desabafou um estado de tristeza 

e preocupação com a solidão na velhice.  

A situação se agrava à medida que alguns lugares de sociabilidade (como os bailes 

rurais, as folias) já não representam opções interessantes aos sujeitos do povoado. Quando 

questionado, Seu Francisco demonstra resistência em frequentar os eventos festivos 

contemporâneos: “Faz tempo... eu acompanhava muita folia do Divino... de São Sebastião. Já 

tá com mais de 20 anos que eu não sei o que é uma farra aqui... e acho que vou continuar não 

indo”. Assim como ele, muitos desistiram da participação em festas tradicionais, o que vem 

resultando no enfraquecimento, por exemplo, das festas de folias. 
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Parte da resistência deve-se à associação que os sujeitos fazem entre as festas atuais e 

as ocasiões de desacertos ou brigas ― percepção que a mídia tem uma participação muito 

grande. Sobre o assunto, Seu Aníbal comenta: 

 

Seu Aníbal - Agora não dá pra eu ir não, eu e aquele ali não dá pra nóis ir não... 

Eu já dancei demais, mas agora, a gente vai dançar acha é encrenca, a gente pode 

bem defender disso... Eu já fui bagunceiro, hoje eu tiro qualquer um do mau 

caminho. Bebia, larguei graças a Deus.  
 

  Além desses sujeitos, há também uma geração de jovens solteiros, muitos deles 

tomados pelo alcoolismo. Nesse caso, as motivações elencadas por eles são mais específicas 

― relacionam a solteirice à falta de oportunidades de trabalho.  

 O que diferencia o povoado da realidade francesa estudada por Bourdieu é porque, no 

segundo caso, os homens nem chegaram a se casar. O impasse estava essencialmente na 

dificuldade de aproximação das mulheres. No povoado de Pouso Alto, para, além disso, os 

sujeitos queixaram das variáveis que influenciam na manutenção do casamento, relacionadas 

principalmente às condições materiais que o sertão oferece. Num apanhado geral, foi dito que 

as mulheres não queriam se subjugar à rigidez que exige o trabalho na roça.   

 Esse fenômeno é apenas um exemplo do impacto que a imposição de uma 

racionalidade moderna, especialmente urbana, causa nos lugares tradicionalmente rurais. 

Entre outros, em Pouso Alto pode-se observar ainda processos como a padronização do modo 

de vestir, também com predominância do universo feminino. Enfim, entre os jovens e adultos, 

prevalece uma concepção de urbano como fator de desenvolvimento que faz com que, sujeitos 

de origem rural, como os são os pouso-altenses, acabem ― pelo menos no plano do discurso 

― elegendo locais onde impera o modo de vida urbano como ideais para a vida, conforme 

mostra o gráfico 9.  
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Em primeiro lugar dos destinos
16

 cobiçados pelos entrevistados está Goiânia. Essa 

preferência é coerente com a própria criação do povoado, que aconteceu numa fase de 

construção político e ideológica de uma região destinada a receber duas capitais, uma federal 

e outra estadual. Pela representação dos dados, vê-se que cidades como Goiânia e Brasília 

ainda exercem certa atratividade sob o Patrimônio, que apesar de empiricamente aproximar-se 

mais do estado da Bahia, não há veemência dos moradores em estreitar laços, para além do 

trabalho, com o território baiano. Essa análise é diferente considerando, por exemplo, a faixa 

etária da população, pois nos discursos dos mais velhos existiram contradições que indicaram 

para outro sentido: de permanência no povoado. 

 O ócio vindo do desemprego, um dos maiores problemas daquela juventude, é 

superado com trabalhos diários no quintal, nas roças próprias ou de vizinhos, sempre de 

acordo com os ciclos da natureza. Faz-se o uso de sementes orgânicas ao invés de 

transgênicos e, superstições como uma cabeça de gado pendurada na cerca para proteção da 

plantação contra pragas e mau olhado, substitui o uso de pesticidas.  

Esses e outros elementos confirmam a hipótese de que no povoado há a reprodução de 

um habitus ainda muito rústico, carregado de heranças do sertão tradicional e, portanto, que 

caminha num sentido desigual àquele imposto pela racionalidade urbana, pois segundo Bagli: 

                                                 
16

 As variáveis do gráfico 9 foram elencadas de acordo com a frequência que apareciam nas respostas. Na opção 

“outras” estão as cidades de São Paulo e Salvador, cada uma com uma representatividade de 1%. 

6 3 

28 

15 10 

32 

3 3 

Gráfico 9 -Localidades elencadas pelos entrevistados como 

lugares ideais para se viver (%) 

Roda Velha (BA)

Campos Belos (GO)

Pouso Alto

na Roça

Brasília

Goiânia

Palmas

Outras

Fonte: Dados levantados nos questionários, outubro de 2012. 

Elaboração: MARQUES, Ana C. de O. 2012. 
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“Se há diferencialidades nas expressões e percepções das escalas das mudanças, se o tempo é 

sentido e percebido de maneira diferenciada, as pessoas que habitam esses espaços constroem 

modos de vida dessemelhantes”. (2010, p. 83). Dessa forma, confirma-me também o caráter 

contra racional que caracteriza o povoado de Pouso Alto, já que “[...] pensar racionalmente 

um mundo começa por criar os padrões tempo-e-espaço em que sujeitos sociais constroem os 

cenários, entre a natureza e a cultura [...]”, realidade diferente da presenciada em, visto às 

características particulares da relação homem-natureza no povoado.  (BRANDÃO, 2009, 41). 

 Não cabe aqui estabelecer critérios que fundamentem uma comparação entre 

urbanidades e ruralidades, nem entre espaços onde predominam determinados conteúdos, até 

porque a visão dialética proposta nesse trabalho permite perceber as trocas materiais e 

simbólicas, de pessoas e capitais, entre a cidade e o campo. Nesse sentido, o geógrafo Oscar 

Sobarzo comenta:    

Essas novas relações cidade/campo não dever ser pensadas como de dependência ou 

de “mão única”, já que não é somente a cidade que irradia o conhecimento, a 

racionalidade ou os comportamentos para o campo, mas é o campo que em função 

de suas demandas determina alguns processos nas cidades. (2010, p. 56). 

 

 As trocas contemporâneas entre elementos da cidade e do campo contribuem, 

contraditoriamente,  para o  fortalecimento das especificidades locais. Logo, não justifica 

utilizar os mesmos parâmetros, por exemplo, na formulação de políticas públicas para lugares 

e povos com trajetórias socioespaciais distintas. Nesse sentido, Souza chama atenção para um 

 

[...] conceito de desenvolvimento livre de ranço etnocêntrico precisa acentuar a ideia 

de que cada povo, cada grupo social, deve possuir a autonomia necessária para 

definir o conteúdo desse conceito de acordo com as suas próprias necessidades e de 

conformidade com as suas características culturais. (1996, P. 10). 

 

 A consideração das diferenças perpassa pela conscientização do que seria a verdadeira 

modernização,  da sua dimensão social. Destarte, tanto a Geografia Agrária Brasileira, como 

os governos e seus planos precisam levar em conta outras variáveis além do crescimento 

econômico. Foi nesse sentido, que decorreu a análise geográfica do povoado de Pouso Alto e 

do sertão goiano como um todo, onde o lugar na sua relação com o mundo, material e 

simbólico, aparece como retrato dos fenômenos sociais e claro, das demandas sertanejas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas gerais, o intuito deste trabalho foi compreender as especificidades de 

tempos e espaços que permeiam a relação homem-natureza no sertão goiano tendo em vista, 

como pretexto, a construção de um objeto de estudo no campo da Geografia Agrária. Além do 

processo de modernização no campo, evidenciou-se a cotidianeidade a fim trabalhar os 

Patrimônios Rurais como espaços de convivência entre variáveis que continham 

simultaneamente conteúdos rurais e urbanos. O povoado de Pouso Alto, nesse sentido, foi lido 

como um lugar que expressa características do movimento do mundo, ou seja, como estudo de 

caso e possibilidade de pensar questões mais amplas envolvendo temas como migração, 

trabalho, cotidianeidade e campesinato.  

Para entender o universo sertanejo em meio à racionalidade moderna, que atinge 

inclusive o campo científico, fez-se primeiro um resgate das abordagens do tema na ciência 

geográfica. No plano teórico-metodológico, percebeu-se que a Geografia Agrária brasileira 

privilegiou por muito tempo (e essa herança ainda é forte nos estudos atuais) os aspectos 

econômicos, em detrimento ao olhar integrado para o espaço geográfico. A descrição da 

paisagem e seu potencial agrícola compunham a metodologia necessária para o estudo do 

rural. Nessa lógica, as concepções de camponês se encerravam na atividade produtiva que 

desempenhavam, sendo assim intitulados de agricultores.  

A profissionalização dos sujeitos rurais acaba por enfraquecer a classe (e não um 

habitus de classe) e vários dos elementos envolvidos no modo de vida camponês, ainda mais 

num momento (meados do século XX) de mudanças estruturais, no espaço e produção, 

desfavoráveis à reprodução desses grupos. Essa discussão é posta em pauta somente no final 

do mesmo século, quando do surgimento de correntes epistemológicas críticas à prática 

tradicional da Geografia.  

O enfoque político e empresarial na racionalização no campo, acrescido pela 

naturalização dos fenômenos praticada tanto pela mídia como pela própria Geografia Agrária 

cunhada no empirismo (como o era a Geografia positivista), subsidiaram o processo 

conhecido como modernização dos territórios. Em Goiás, a segunda metade do século XX, na 

qual as estratégias para materialização desse projeto tornaram-se reais, assiste-se à produção 

de um espaço ainda mais desigual.  

A escolha dos melhores “lugares de produção”, de acordo com o potencial agrícola, 

acarretou na segregação de regiões como o Nordeste Goiano, e na desorganização do trabalho. 
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Por fim, a mudança produtiva nas fazendas fez surgir aglomerados rurais receptores de 

sujeitos expropriados do campo. É então que se formam os Patrimônios Leigos. 

Pela leitura do povoado de Pouso Alto como representante dessa categoria espacial, 

confirmou-se a ideia de que o novo arranjo espacial teria uma motivação para além do abrigo 

de migrantes e ex-agregados de fazendas: reunir um conjunto de trabalhadores que serviriam 

de mão de obra temporária ou “volantes” para a região. Situação que persiste até os dias 

atuais, já que o Nordeste Goiano continua sem a expressividade econômica necessária para 

que a região seja contemplada nas discussões políticas. 

Assim, como o desemprego, outros problemas sociais afligem a região. A falta de 

infraestrutura básica e os baixos índices de desenvolvimento humano confirmam a relação 

existente entre as desigualdades regional e social no Estado. A desnaturalização dos fatores 

que levam à desigualdade regional mostrou ainda que o NG está inserido no movimento do 

capital e não, como espaço isolado à parte do interesse empresarial. Todo esse contexto 

dificulta ainda mais a reprodução de grupos sociais como os sertanejos, que já vêm de um 

histórico de limitações impostas, inclusive, pela própria natureza. 

Além dos obstáculos sociais apresentados ao Nordeste Goiano, pela situação 

fronteiriça, o povoado de Pouso Alto é atingido também pela espacialidade dos territórios 

vizinhos. Ao norte, as cidades tocantinenses que estão ― quanto às finanças, ofertas de postos 

de trabalho, infraestrutura básica ― aquém do que se propaga como coerente à vida em 

sociedade. Na fronteira com a Bahia, a racionalização no campo acontece de forma intensa, 

homogeneizando as paisagens com monoculturas para exportação e empregando grande parte 

da população pouso-altense em trabalhos temporários e, portanto, sem segurança e 

perspectivas futuras. 

Contraditoriamente, enquanto se vê o uso de tecnologia de ponta em grandes lavouras 

de arroz, soja e milho nos Gerais da Bahia, o quintal pouso-altense caracteriza-se pela 

prevalência de culturas orgânicas e da criação de animais “caipiras”. Essa contradição se 

explica fundamentalmente por três fatores: 1º. Os obstáculos naturais, como a Serra Geral de 

Goiás, que ainda exercem um papel de retração das monoculturas da Chapada baiana e 

consequente preservação do cerrado ao redor do Patrimônio Pouso Alto; 2º. A dinamicidade 

sertaneja que permite não só resistir a determinadas variáveis externas, como adaptá-las ao 

tempo e espaço próprios do sertão; 3º. A desfavorável condição econômica da população 

regional e especificamente, da maioria dos sujeitos pouso-altenses, alguns vivendo apenas 

com auspiciosos benefícios de uma aposentadoria rural. 
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Em coerência com o segundo fator que considera o papel ativo da população local na 

organização do espaço, destacaram-se no povoado alguns valores camponeses que sobressaem 

no habitus dos moradores do distrito e respondem pela manutenção da tradicionalidade nas 

práticas sociais. Os principais são a religiosidade, a fartura e a forte ligação com a terra. 

O quintal do povoado expressa essa distinta relação homem-natureza que confere ao 

lugar tempo e espaço próprios. Ele desempenha, portanto, papel fundamental no exercício da 

contrarracionalidade, apresentando-se para o morador como um veículo de ligação com a 

história camponesa. Destarte, a formação da vila de Pouso Alto não representou a completa 

ruptura com as ruralidades componentes do habitus sertanejo.  

Por outro lado, não podem ser ignoradas as transformações espaciais a que o distrito 

vem sofrendo. Como exemplo a desarticulação das famílias fruto de um movimento em que a 

padronização das relações socioespaciais acaba desconstruindo a figura do camponês, ou 

gerando estereótipos negativos.  

A nova lógica espacial tem ainda comprometido o nível de vida desses sujeitos através 

da crise no mundo do trabalho. Apesar dessas intempéries, as mudanças são percebidas num 

ritmo próprio e a preservação de costumes e tradições tem marcado a vida no povoado. Para o 

desemprego, as soluções geralmente partem da habilidade do sujeito com as atividades 

agrícolas, aproveitando-se da origem rural para construir no quintal um espaço de 

sobrevivência. 

Enfim, diante da relação dialética percebida em modos de vida e organizações 

espaciais distintas, ressalta-se a importância de pensar o lugar conforme as suas 

especificidades culturais, econômicas, políticas e sociais, já que não se percebe uma única 

direção na produção de espaços tão complexos, como os são os Patrimônios Leigos. Nesse 

sentido, ver-se-á que diferente do defendido na lógica do capital, o desenvolvimento 

socioespacial não contraria o respeito aos matizes regionais, ao contrário, requer a adequação 

entre as alterações e as demandas sociais.  
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